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RESUMO 

SILVA, Stephanie Aparecida da. As condições de trabalho da classe operária em 
uma fábrica no município de Rolândia/PR. 2022. 85 p. Trabalho de Conclusão de 
Curso de Serviço Social – Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina/PR, 2022. 

 
Esta pesquisa consiste em analisar as condições de trabalho com ênfase na 
exploração da força de trabalho da classe operária, através de uma fábrica de 
calçados no município de Rolândia/PR. Aborda a relação capital e trabalho e a 
importância de entender as classes fundamentais no capitalismo: burguesia e 
proletariado. Diante desta perspectiva, foi estabelecido como objetivo geral analisar 
as condições de trabalho da classe operária a partir da categoria exploração da força 
de trabalho na cidade de Rolândia. Sobre a metodologia, foi realizada a pesquisa 
bibliográfica com a finalidade da fundamentação teórica da sociedade burguesa 
contemporânea. No segundo momento, foi realizada a coleta de dados por meio da 
aplicação do questionário elaborado para os operários da fábrica. Como resultados, 
identifica-se que mesmo nos dias atuais, com toda tecnologia existente e aplicada na 
produção, operários ainda possuem riscos frente as máquinas utilizadas na produção 
e as condições sanitárias não estão adequadas, como deveriam ser. E ainda, foi 
possível identificar que os operários são punidos de diversas formas se não seguirem 
as regras e até mesmo se não cumprirem metas, além de que, não possuem um 
salário equivalente as funções realizadas. Sobre o salário, se pode observar também 
sua importância para que ocorra a exploração da força de trabalho. Portanto, se deu 
a verificação de processos que dizem respeito a exploração da força de trabalho 
vigente na sociedade de classes contemporânea.   
 
 
 
Palavras-chave: Capitalismo; Classes sociais; Condições de trabalho; Exploração 
da força de trabalho; Neoliberalismo



 
 

ABSTRACT 

SILVA, Stephanie Aparecida da. The working conditions of the working class in a 
factory in the city of Rolândia/PR, 2022. 85 p. Conclusion of Social Work Course – 
Center for Applied Social Studies, State University of Londrina, Londrina/PR, 2022. 

ABSTRACT 

This research consists of analyzing the working conditions with emphasis on the 
exploitation of the workforce in front of the working class, through a shoe factory in the 
city of Rolândia/PR. It addresses the relationship between capital and work and the 
importance of understanding the fundamental classes in capitalism: bourgeoisie and 
proletariat. In view of this perspective, it was established as a general objective to 
analyze the working conditions of the working class from the category of exploitation 
of the workforce in the city of Rolândia. Regarding the methodology, a bibliographic 
research was carried out with the purpose of theoretical foundations of contemporary 
bourgeois society. In the second moment, data collection was carried out through the 
application of the questionnaire prepared for the factory workers. As a result, it is 
identified that even today, with all existing technology and applied in production, 
workers still have risks facing the machines used in production and the sanitary 
conditions are not adequate, as they should be. And yet, it was possible to identify that 
workers are punished in different ways if they do not follow the rules and even if they 
do not meet goals, in addition to that, they do not have a salary equivalent to the 
functions performed. Regarding salary, one can also observe its importance for the 
exploitation of the workforce. Therefore, there was a verification of processes that 
concern the exploitation of the current workforce in contemporary class society. 
 
 
 
Key-words: Capitalism; Social Classes; Work conditions; Exploitation of the 
workforce; Neoliberalism. 
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1 INTRODUÇÃO  

O trabalho analisa as condições de trabalho da classe operária da fábrica de 

calçados em Rolândia, sob a lógica capitalista dá exploração da força de trabalho. 

Diante de vários acontecimentos e atrocidades que não se cessam, é possível 

observar facilmente o não acesso desta classe aos direitos que são estabelecidos em 

lei, mas que na prática não ocorrem. Desta forma, a pesquisa acentua o motivo dos 

fatos serem e continuarem sendo assim, cuja perspectiva predominante é a 

aprofundação a precarização das condições de trabalho do proletariado no 

capitalismo em sua fase monopolista/imperialista, inclusive no Brasil contemporâneo. 

Quando se fala em capitalismo é impossível não pensar em trabalho, 

exploração, mais valia e acumulação, assim, o mesmo não existe se não houver a 

exploração da classe trabalhadora, desta forma, o trabalhador assalariado vende sua 

força de trabalho por um salário que foi especificado com o comprador, ou seja, os 

donos dos meios de produção.  

As condições de trabalho passaram por transformações que vem desde o 

século XIX assim como a precarização do trabalho não é a mesma de quando foi 

abordada por Marx, ainda assim os fundamentos analíticos acerca das condições de 

trabalho, inclusive da exploração da força de trabalho está – não só – mas 

especialmente em Marx ainda existe e se encontra em processo de desenvolvimento 

diante da aplicação da ciência e da tecnologia nos processos de trabalho que se 

aplicam e intensificam.  

A lógica do capitalismo diante das classes sociais consiste em uma classe 

existir (a burguesia) para explorar e oprimir, já a outra (o proletariado), para vender a 

força de trabalho e sobreviver com o salário.   

O estudo apresenta relevância por me chamar atenção desde o primeiro ano 

do curso, quando se iniciaram as discussões sobre capitalismo e trabalho nas 

disciplinas, também no decorrer de um projeto de ensino que participei na 

universidade e ainda por ter me encontrado dentro desta realidade que o tema 

apresenta, diante do ambiente de trabalho, sendo de um lado a classe dominante e 

do outro a classe dominada, onde me localizava. Para o proletariado em si, acredito 

que o mesmo tenha que conhecer as bases que englobam o seu trabalho, que possa 

ter apropriação de conhecimento necessário, para entender a relação de quem se 

apropria do capital e que compra a força de trabalho. 
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Ao abordar Karl Marx, Osvaldo Coggiola (2014) destaca um ponto importante 

em seu livro Capitalismo: Origens e Dinâmica Histórica, como o modo de produção 

capitalista ter sido objeto de transformações econômicas e que levaram a mudanças 

ideológicas. Assim, o capitalismo é analisado majoritariamente com surgimento na 

Europa Ocidental diante da queda do feudalismo, que passou por uma grande crise e 

assim, com a transição da Idade Média para Idade Moderna e com uma nova classe 

social surgindo, a burguesia, ocorre a centralização de poder.  

No capitalismo, existem duas classes sociais em questão: a burguesia e o 

proletariado1. A relação destas classes se constitui na sociedade burguesa a qual se 

desenvolve até na contemporaneidade. Karl Marx e Friedrich Engels (2012) explicam 

de forma excelente o antagonismo entre essas duas classes sociais no livro Manifesto 

do Partido Comunista, onde realiza a abordagem no tópico Burgueses e Proletários. 

Assim, burguesia é o capitalista, ou seja, o empregador que possui os meios de 

produção e tem então poder para contratar trabalhadores. Já o proletariado, é o 

assalariado, que para sobreviver com os mínimos necessários é submetido a vender 

a sua força de trabalho.  

Essas duas classes são produtos históricos e ainda, a classe social se baseia 

em uma hierarquia e subordinação que encontra seus fundamentos na propriedade 

privada capitalista, ou seja, a burguesia ao possuir os meios de produção se torna a 

classe dominante. Em relação à discussão do trabalho em Marx, diante de um estudo 

realizado anteriormente em uma disciplina no Curso de Serviço Social, foi pautado 

que quanto mais complexa a sociedade, mais complexo é o trabalho, isso porque as 

transformações afetam todos os espaços sociais.  

Diante da abordagem do texto de Netto e Braz (2006), é possível compreender 

a relação que ocorre entre salário e trabalho, pois essa pauta traz à tona os interesses 

dos capitalistas e dos trabalhadores. O trabalho assalariado é, portanto, o que define 

esse sistema, pois mesmo que seja conquistado melhorias salariais pelas classes 

trabalhadoras, não muda o eixo de exploração da relação entre capital e trabalho. 

Sobre a exploração, a mesma ocorre por causa da produção de mais-valia, ou ainda, 

valor excedente. Isto é, o burguês que comprou a força de trabalho do operário, exige 

que o mesmo trabalhe durante oito horas diárias, mas essa jornada de trabalho se 

                                            
1 Para aprofundamento na caracterização da burguesia e proletariado como as classes 
fundamentais no capitalismo, ver MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido 
Comunista. 1 ed. Penguin Companhia, 2012.  
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divide em duas. Os autores ressaltam ainda que se encontra o tempo de trabalho 

necessário, que é o valor proporcional onde garante a reprodução do próprio 

trabalhador e o tempo de trabalho excedente, que consiste na apropriação do trabalho 

realizado sem nenhum desembolso do capitalista, ou seja, a força de trabalho produz 

mais que o necessário para sua própria reprodução.   

A precarização das condições de trabalho contribui com que a maioria dos 

trabalhadores não consiga suprir suas necessidades básicas de subsistência. Ou seja, 

devido ao salário não ser suficiente para arcar com todas as despesas, faz com que 

os mesmos não tenham condições nem de acesso aos direitos sociais e 

trabalhistas. Essa precarização do trabalho é um fato desde a década de 1970, em 

resposta à crise estrutural do capital. Fica então estabelecida como elemento 

estrutural do modo de produção capitalista, uma vez que reúne elementos 

econômicos, sociais, políticos e jurídicos que corrigem a exploração do trabalho e 

iguala a questão do desemprego estrutural.  

Na realidade brasileira, a precarização do trabalho se caracteriza sob a 

desregulamentação das relações de trabalho e das possibilidades de contratação, as 

precárias condições de trabalho e a competição entre os trabalhadores.  

O objeto de pesquisa consiste em analisar as condições de trabalho da classe 

operária com ênfase na exploração da força de trabalho de uma fábrica de calçados 

no município de Rolândia/PR.  

O objetivo geral da pesquisa se propõe em analisar as condições de trabalho 

da classe operária a partir da categoria exploração da força de trabalho na cidade de 

Rolândia/PR. Já os objetivos específicos, se dividem em três: a) Verificar as condições 

de trabalho da classe operária a partir da categoria exploração da força de trabalho;  

b) Identificar às condições de trabalho do proletariado de uma fábrica de calçados de 

Rolândia/PR; c) Examinar as manifestações da exploração da força de trabalho numa 

fábrica do município de Rolândia/PR. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, ou seja, conta com materiais que já 

foram desenvolvidos por outros autores, sendo majoritariamente de artigos e livros 

com rigor teórico técnico. Essa forma de pesquisa possibilita maior alcance de 

informações, pois não é necessário que o pesquisador esteja exatamente diante dos 

fatos, além de permitir o acesso às informações históricas do tema. De acordo com o 

autor Antônio Carlos Gil (2008, p. 50): 
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A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A 
principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir 
ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 
ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. A pesquisa 
bibliográfica também é indispensável nos estudos históricos.  

 

A pesquisa é descritiva e exploratória, isto é, conforme Gil (2008, p. 28):  

 

As pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos 
que podem ser classificados sob este título e uma de suas 
características mais significativas está na utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de dados. As pesquisas descritivas são, 
juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam os 
pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática.  

 

Assim são descritas as particularidades dos acontecimentos e a realização da 

técnica de coleta de dados. Esta pesquisa possui abordagem qualitativa e a autora 

Maria Cecília de Souza Minayo (2009, p. 21) destaca:  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 
significados, motivos, aspirações, crenças, dos valores e das atitudes. 
Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte 
da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 
mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e 
a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

 

A coleta de dados se deu por meio de uma pesquisa de campo em uma fábrica 

de calçados, onde através dos operários, foi possível o acesso às suas experiências 

em relação às condições de trabalho. Foi realizada por meio de um questionário. Os 

operários responderam um questionário com perguntas abertas e fechadas, para que 

fosse possível a verificação de suas condições de trabalho. As questões elaboradas 

se baseiam no questionário desenvolvido por Marx, em 1880, chamado de O Inquérito 

Operário, buscando através dele, identificar perguntas que são pertinentes ainda nos 

dias atuais. O questionário foi elaborado e entregue para o seu preenchimento de 

forma presencial (fora do local e horário de trabalho), por conta da acessibilidade que 

me encontrava diante dos sujeitos da pesquisa. As indagações aos sujeitos 

possibilitaram grande acesso, pois esses são expostos ao tema abordado.  
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A fábrica de calçados que trabalha os operários pesquisados foi fundada em 

1993 no Brasil, dentro do Estado do Paraná, ficava localizada na cidade de Curitiba, 

há 12 anos, mas atualmente, está situada em Rolândia e possui aproximadamente 

300 trabalhadores. Hoje a mesma se encontra integrada ao grupo Delta Plus, empresa 

de capital aberto com sede em alguns países do mundo há mais de 40 anos no 

mercado. Destes trabalhadores, a pesquisa aborda apenas os operários de produção 

em si, sendo composta por dez operários, que aceitaram responder as perguntas.  

O instrumento escolhido se deu por conta de a pesquisa ser descritiva e 

exploratória, ou seja, uma busca de alcançar as respostas principais dos próprios 

sujeitos que se encontram dentro da realidade da relação de trabalho e diante disto, 

ser viável o agrupamento e análise dos dados coletados, já que o questionário oferece 

tal acesso. E ainda porque eu mesma trabalhava nesta empresa, o que facilitou a 

minha aproximação para realização da coleta.  

A pesquisa utiliza fontes de artigos já realizados sobre a discussão em análise, 

onde foi possível obter o subsídio necessário para compreensão do assunto. Além de 

textos que fazem abordagem do tema diante do recorte da pesquisa, de Karl Marx, 

Friedrich Engels, José Paulo Netto e Marcelo Braz, dentre outros que contribuíram 

para aproximações necessárias diante do assunto em pauta.  

O trabalho possui dois capítulos, no primeiro capítulo é abordada a discussão 

a partir da historicidade das condições de trabalho no modo de produção capitalista, 

como uma forma de resgate de componentes importantes para entender os eixos que 

compõe essa abordagem e como se dá essa relação dentro do Neoliberalismo diante 

das mudanças que se apresentam a partir dele.  

Já no segundo capítulo, é apresentada a contextualização do município de 

Rolândia/PR, os dados e informações que foram retirados por meio da pesquisa de 

campo com os operários da fábrica de calçados do município em questão, e alguns 

desses dados se encontram através de gráficos que foram elaborados e ainda, a 

realização das análises diante das respostas obtidas no questionário, com a 

fundamentação de autores que também retratam os elementos pautados.  
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2 AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PROLETARIADO NO CAPITALISMO 

MONOPOLISTA SOB A ORIENTAÇÃO DO NEOLIBERALISMO  

 

Neste capítulo se encontra a discussão a partir da historicidade das condições 

de trabalho no modo de produção capitalista, como uma forma de resgate de 

componentes importantes para entender os eixos que compõe essa abordagem, como 

por exemplo, as fases do capitalismo. Com destaque para os aspectos fundantes do 

modo de produção capitalista em sua fase industrial. No segundo momento é 

abordada a constituição das classes sociais fundamentais no capitalismo, burguesia 

e proletariado e condições de trabalho a partir do século XIX. E por fim, as 

consequências recorrentes do Neoliberalismo. 

 

2.1 ASPECTOS BASILARES DA FORMAÇÃO DO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

O capitalismo, historicamente, não segue uma linha geral para todos os países 

e isso ocorre porque envolve muitas discussões. Ou seja, para cada autor, filósofo e 

estudiosos o capitalismo surgiu de uma forma, em certo momento histórico. Contudo, 

é predominante na literatura que trata do assunto, sob a perspectiva do marxismo. O 

capitalismo surge na Europa Ocidental e se pauta na mudança do feudalismo para o 

capitalismo. Assim, capitalismo é o nome que se dá ao modo de produção, que possui 

o capital como meio fundamental. Capital, portanto, é diferente de capitalismo, ele é o 

dinheiro colocado em circulação para gerar mais dinheiro e isso de diversas formas, 

como a realização de compras de máquinas ou a força de trabalho de um operário. 

Desta forma, fica claro que pode existir capital sem capitalismo, mas não capitalismo 

sem capital.  

A fase inicial do capitalismo, conhecida como comercial ou mercantil que se 

deu por volta do século XV ao XVIII, é marcada pelo começo da apropriação, 

acumulação e valor de troca. Antes o que era, segundo Netto e Braz (2006), conhecido 

por uma chamada produção mercantil simples, que consistia a princípio em ter uma 

mercadoria, vende-la, pegar o dinheiro e comprar outra mercadoria, estabelecida com 

vínculo apenas de troca e passa a ser uma produção mercantil capitalista. Ou seja, 

agora é necessário possuir o dinheiro para comprar a mercadoria, com preferência 
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mercadorias mais baratas ou até mesmo piratarias e assim, após a mercadoria ser 

vendida, a mesma proporcionará um dinheiro acrescido, isto é, o lucro, que se 

estabelece a partir da diferença do que se pagou e recebeu pela mesma mercadoria.     

Por conseguinte, a fase industrial a partir dos séculos XVIII e XIX, onde 

emergem as grandes indústrias, como marco histórico. A Revolução Industrial2 

primeiro na Inglaterra que a partir daí trouxeram máquinas que funcionavam e 

transformavam o operário num tipo de apêndice em relação à maquinaria. Portanto, o 

que significou um grande avanço tecnológico. Ao entender que o capitalismo tem 

como principal objetivo o lucro, torna-se possível compreender outros pontos. Como 

menciona Netto e Braz (2006), o capitalista tem capital e então compra mercadorias, 

maquinarias, materiais e a força de trabalho, diante disso, com todos os elementos 

que já foi por ele adquirido, realiza e adquire outras novas mercadorias, que serão 

vendidas e com um valor somado acima do que já foi gasto para fabrica-las. Esse 

valor aumentado, nada mais é que o lucro, objetivo no modo de produção capitalista.  

O lucro citado anteriormente não se pauta apenas na diferença do valor da 

mercadoria, mas sim em outro elemento que engloba o modo de produção capitalista, 

o excedente do tempo do trabalho do operário, que o capitalista se apropria e gera 

lucro ainda maior, mais conhecida como mais-valia. De acordo com Netto e Braz 

(2006), o capitalista compra com uma parte de seu dinheiro as mercadorias 

conhecidas como meios para produção, sendo esse o capital constante e com a outra 

parte compra a mercadoria essencial que realiza a mercadoria final, ou seja, o capital 

variável, como por exemplo a força de trabalho dos operários. Para o capitalista, não 

existe diferença entre ambas as mercadorias, isso porque, as duas são identificadas 

como despesas.  

A partir de Netto e Braz (2006, p. 100) é possível resgatar o que já foi pontuado 

até aqui:  

 

[...] o capitalista compra a força de trabalho dos trabalhadores pelo seu 
valor, paga-lhes um salário que corresponde ao valor da sua 
produção. Até aqui, como se verifica, não há diferença significativa 
entre a compra, pelo capitalista, de meios de produção e força de 
trabalho – a diferença se marcará na utilização capitalista da força de 
trabalho: aí se revelará a peculiaridade da força de trabalho, aquilo 

                                            
2 Para aprofundar os estudos da Revolução Industrial e sua importância decisiva na 
consolidação do capitalismo como modo de produção predominante no mundo em sua fase 
industrial, ver: HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções 1789 – 1848, 37º ed. São Paulo/Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2016. 
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que faz dela uma mercadoria especial. Com efeito, comprando a força 
de trabalho do proletário pelo seu valor, o capitalista tem o direito de 
dispor do seu valor de uso, isto é, de dispor da sua capacidade de 
trabalho, capacidade de movimentar os meios de produção. Mas a 
força de trabalho possui uma qualidade única, um traço que a distingue 
de todas as outras mercadorias: ela cria valor – ao ser utilizada, ela 
produz mais valor que o necessário para reproduzi-la, ela gera um 
valor superior ao que custa. E é justamente aí que se encontra o 
segredo da produção capitalista: o capitalista paga ao trabalhador o 
equivalente ao valor de troca da sua força de trabalho e não o valor 
criado por ela na sua utilização (uso) – e este último é maior que o 
primeiro. O capitalista compra a força de trabalho pelo seu valor de 
troca e se apropria de todo o seu valor de uso.  

 

Portanto, durante a jornada de trabalho de um operário, se espera por parte do 

capitalista que ele produza um valor maior do que recebe no dia, pois isso equivale 

ao excedente para o dono dos meios de produção. O capitalista paga o salário ao seu 

empregado, mas lucra mais valor em cima do que não é necessário ser pago a ele 

referente à produção e reprodução realizada. Por não ter nenhum gasto ou perca, é 

nesse momento que o capitalista acumula, pois, as horas de trabalho realizadas gera 

mais valor do que o necessário para o pagamento do próprio salário. Elemento esse 

conhecido como a exploração da força do trabalho.  

O valor pago ao operário que vende sua força de trabalho é mediante um salário 

e nele se engloba vários elementos para sua composição, desde naturais a sociais. 

Com isso, Netto e Braz (2006) pontuam o quanto o valor pago pela força de trabalho 

pode ser instável, às vezes elevado ou baixo, que se apresenta em relação ao 

desemprego. Desta forma, descrevem os autores a importância dos sindicatos para 

ser a representatividade dos empregados diante da luta pela regulamentação e o 

salário em efetivação decorre do chamado trabalho assalariado, sendo próprio do 

modo de produção capitalista e que independente de ganhos por parte dos operários. 

É a forma que o capitalista possui de explorar por meio de uma relação de capital e 

trabalho.  

E por último, a fase monopolista, que ocorreu em termos mundiais, iniciou em 

1890 e foi - em alguns países como o Brasil - se consolidar em 1940. Esse processo 

de transição de uma fase do capitalismo à outra consiste em monopolizar o capital, 

inclusive o industrial e financeiro. Monopólio está ligado ao mercado e empresas, ou 

seja, o monopolista se encontra dentro de um grupo limitado de empresas que possui 

concentração de capital. O importante é analisar a composição monopólica, que 

segundo Netto (1992, p. 20):  
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[...] a constituição da organização monopólica obedeceu à urgência de 
viabilizar um objetivo primário: o acréscimo dos lucros capitalistas 
através do controle dos mercados. Essa organização – na qual o 
sistema bancário e creditício tem o seu papel econômico-financeiro 
substantivamente redimensionado – comporta níveis e formas 
diferenciados que vão desde o “acordo de cavaleiros” à fusão de 
empresas, passando pelo pool, o cartel e o truste.  

 

O capitalismo monopolista desta forma cobre os mercados, ele aumenta os 

lucros, mas também eleva o índice de desemprego, por conta do trabalho morto que 

substitui o trabalho vivo. Tudo ocorre por meio das grandes empresas, ou seja, ela 

possui o produto e um mercado que compra, mas não têm concorrentes. Isso ocorre 

porque se uma pequena empresa local começa a fabricar o mesmo produto, a 

empresa com maior capital compra a pequena, acumula capital e passa a ter o mesmo 

produto duas vezes, só que agora com um novo mercado comprador. Sempre em 

busca de lucro, os capitalistas se juntam se assim for possível, para obter maior 

acumulação. A concorrência entre os capitalistas não desapareceu nessa fase, mas 

passou a existir entre as empresas monopólicas, como por exemplo, hoje as grandes 

corporações, que tem sua concorrência não mais fragmentada e sim concentrada. 

Uma empresa pequena se tornar grande é difícil, ou ela adentra a concorrência 

monopólica ou ficará fora. Os bancos ganham lugar de destaque no capitalismo 

monopolista, isso porque se o sistema cresce os bancos também crescem por motivo 

de oferecer créditos e as grandes empresas serem dependentes dos mesmos.  

Em relação ao desenvolvimento das empresas, Lenine (1984, p. 8) faz uma 

reflexão:  

 

[...] ao chegar a um determinado grau do seu desenvolvimento, a 
concentração por si mesma, por assim dizer, conduz diretamente ao 
monopólio, visto que, para umas quantas dezenas de empresas 
gigantescas, é muito fácil chegarem a acordo entre si e, por outro lado, 
as dificuldades da concorrência e a tendência para o monopólio 
nascem precisamente das grandes proporções das empresas. Esta 
transformação da concorrência em monopólio constitui um dos 
fenômenos mais importantes – para não dizer o mais importante – da 
economia do capitalismo dos últimos tempos.  

 

Desta forma, tudo que se busca consiste na concentração de capital e formação 

de monopólio. Isto é, as empresas vão atuar com a combinação e o capitalismo para 

concentração. Existe uma busca interminável para que ocorra a dominação de 

territórios locais que de forma geral já eram predominadas pelas relações de produção 



21 

capitalistas. Assim, se encontra em destaque a concorrência, pois se uma empresa 

pequena e local provavelmente vender produtos mais caros, em relação a uma 

empresa grande e já concentrada, os produtos desta possuirão um preço menor se 

comparado a primeira e com isso ela fecha.  

A combinação se torna algo muito importante no capitalismo, como aborda 

Lenine (1984, p. 8):  

 

Nem em todos os ramos da indústria existem grandes empresas; por 
outro lado, uma particularidade extremamente importante do 
capitalismo chegado ao seu mais alto grau de desenvolvimento é a 
chamada combinação, ou seja, a reunião numa só empresa de 
diferentes ramos da indústria, que ou representam fases sucessivas 
da elaboração de uma matéria-prima (por exemplo, a fundição do 
minério de ferro, a transformação do ferro fundido em aço e, em certos 
casos, a produção de determinados artigos de aço) ou desempenham 
um papel auxiliar uns em relação aos outros (por exemplo, a utilização 
dos resíduos ou dos produtos secundários, a produção de 
embalagens, etc.). 

 

Portanto, empresas que são combinadas se encontram em um nível elevado 

das outras, pois possuem garantias muito melhores, seja em relação ao lucro, 

aperfeiçoamento ou ranking da empresa, mas a coloca sempre em destaque, diferente 

de empresas que não são assim e que se enceram por conta dos altos custos.  

Lenine (1984, p. 10) então explica a história dos monopólios de uma forma 

resumida: 

 

1) Décadas de 1860 e 1870, o grau superior, culminante, de 
desenvolvimento da livre concorrência. Os monopólios não constituem 
mais do que germes quase imperceptíveis. 2) Depois da crise de 1873, 
longo período de desenvolvimento dos cartéis, os quais constituem 
ainda apenas uma exceção, não são ainda sólidos, representando 
ainda um fenômeno passageiro. 3) Ascenso de fins do século XIX e 
crise de 1900 a 1903: os cartéis passam a ser uma das bases de toda 
a vida econômica. O capitalismo transformou-se em imperialismo. 

 

Os cartéis realizam os acordos entre si e determinam como se dará cada um 

dos mesmos. Neles são agrupados, por vezes, grande parte da produção de um ramo 

industrial específico.  Segundo Lenine (1984), a concorrência torna-se monopólios e 

leva a um grande avanço na socialização da produção. Mas essa concorrência não 

tem mais vínculo com a livre concorrência, a concentração atingiu uma nova marca, 

onde é possível realizar um inventário aproximado das origens de matérias-primas. 
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Além do inventário, são estabelecidas também associações monopolistas que se 

apropriam das origens citadas anteriormente.  

Desta forma, Lenine (1984, p. 12) relata:  

 

O capitalismo, na sua fase imperialista, conduz à socialização integral 
da produção nos seus mais variados aspectos; arrasta, por assim 
dizer, os capitalistas, contra sua vontade e sem que disso tenham 
consciência, para um novo regime social, de transição entre a absoluta 
liberdade de concorrência e a socialização completa. A produção 
passa a ser social, mas a apropriação continua a ser privada. 

 

Ou seja, a lógica capitalista continua a mesma, a propriedade privada ainda 

permanece sob a mão de poucos. A partir disso, a luta existente não é da concorrência 

de pequenas e grandes corporações, mas ocorre um estreitamento por parte dos 

monopolistas diante dos que ainda não se sujeitaram ao monopólio. E através de 

Lenine (1984, p. 15) se conclui que “[...] o nosso conceito da força efetiva e do 

significado dos monopólios atuais seria extremamente insuficiente, incompleto, 

reduzido, se não tomássemos em consideração o papel dos bancos”.  

Contudo, mudanças ocorrem, crises surgem e diferentes formas de governar 

entram em vigor, ainda mais quando uma nova doutrina se apresenta e começa a ser 

seguida.  

 

2.2 O NEOLIBERALISMO COMO RESPOSTA À CRISE CAPITALISTA 

É importante destacar alguns aspectos históricos acerca do neoliberalismo. De 

acordo com Anderson (2008), o modelo neoliberal tem suas bases teóricas no texto 

de Friedrech Hayek, escrito em 1944, intitulado “O Caminho da Servidão”. A 

orientação a princípio era se contrapor ao Partido Trabalhista Inglês. Relata que 

posteriormente, Hayek se organizou com aliados e junto a eles ampliaram a discussão 

acerca do neoliberalismo. Assim, ao analisar Hayek, Anderson (2008, p. 10) aponta 

que:  

 

As raízes da crise [...] estavam localizadas no poder excessivo e 
nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, o movimento 
operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista com 
suas pressões reivindicações sobre os salários e com sua pressão 
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parasitaria para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos 
públicos com políticas sociais logo com proteção ao trabalho.     
 

Nesse sentido, Hayek segue seus ataques, com acusações, como o “parasita” 

da economia capitalista ser os sindicatos. Além disso, qualquer forma de regulação 

do Estado em relação ao mercado é vista como negativa. Anderson (2008) sinaliza 

que “o remédio, então, era claro: manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de 

romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os 

gastos sociais e nas intervenções econômicas” (ANDERSON 2008, p. 11), no sentido 

do Estado injetar dinheiro para financiar e no limite tirar grandes empresas da crise 

capitalista a qual elas estavam mergulhadas e nunca no sentido do Estado regular a 

economia. 

Anderson (2008) em contraponto a Hayek, que afirma que o remédio é o Estado 

desmobilizador de todo tipo de organização da classe trabalhadora. Diminuir ao 

máximo os gastos com políticas públicas sociais significa em reduzir gastos com 

saúde, habitação, assistência social, e, sobretudo, liberar o mercado que ele se alto 

regula. Contudo, o Estado permanece somente para oportunizar melhores condições 

de expansão do capital.  

Assim, surge o ideário neoliberal na década de 1940 e 1950. Todavia é a partir 

da década de 1970 que esta discussão ganha corpo e influência. Vale ressaltar que o 

país embrionário do ponto de vista de colocar em prática foi no Chile a partir de 1973 

com a Ditadura Militar que tinha como referência o General Pinochet, posteriormente 

se seguir na Inglaterra e em seguida os Estados Unidos aderiu o ideário neoliberal e, 

consequentemente, grande parte da Europa. Contudo, segundo Anderson (2008), o 

neoliberalismo tem políticas distintas em relação à Inglaterra e os EUA e a orientação 

neoliberal na Inglaterra teve intenções de promover uma política institucional 

completamente contra o Estado de bem-estar social, com uma política de abolição 

dos controles dos fluxos financeiros, elevando a taxa de juros e baixando custos de 

impostos sobre os altos rendimentos. Ressalta que tudo isso impôs uma nova 

legislação anti-sindical, além de cortar gastos públicos e com esses elementos levou 

a política neoliberal a conquistar espaços nos países Europeus. 

O neoliberalismo a moda norte americana teve particularidades em sua 

orientação, exclusivamente num determinado ponto. Não havendo quase, segundo 

Anderson (2008), o Estado de bem-estar social nos Estados Unidos, a prioridade era 

deteriorar, eliminar por completo o suposto comunismo na União Soviética.  
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Em um panorama geral, Anderson (2008) aponta que o neoliberalismo 

prevaleceu e promoveu alguns êxitos. Do ponto de vista da classe dominante 

constituíram em avanços na economia capitalista. São eles: a baixa taxa de inflação, 

a “derrota” do movimento sindical e as altíssimas taxas de desempregos. É nesse 

sentido que o neoliberalismo se colocou na história – e se coloca ainda hoje – como 

resposta à crise capitalista. Para explicitar concretamente o que é o neoliberalismo, 

vamos analisar algumas citações em que Anderson (2008) nos oferece acerca dos 

elementos políticos e econômicos acerca da orientação neoliberal. 

Diante da aparição da crise a partir de 1970, Anderson (2008, p. 10) descreve 

bem o início: 

 

A chegada na grande crise do modelo econômico do pós-guerra, em 
1973, quando todo o mundo capitalista avançado caiu numa longa e 
profunda recessão, combinado, pela primeira vez, baixas taxas de 
crescimento com altas taxas de inflação, mudou tudo. A partir daí as 
ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. As raízes da crise, 
afirmavam Hayek e seus companheiros, estavam localizadas no poder 
excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do 
movimento operário, que havia corroído as bases de acumulação 
capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com 
a sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse cada vez 
mais os gastos sociais.  
 

Com isso, de acordo com Anderson (2008), esses dois meios acabaram com 

os pontos necessários dos lucros das empresas e romperam técnicas inflacionárias, 

que acarretou em uma crise generalizada das economias de mercado. A solução 

consistia em preservar um Estado forte em relação aos interesses da burguesia e 

buscar acabar com o poder dos sindicatos e controle de dinheiro. A segurança 

monetária precisava ser o objetivo de todos os governos. E existia uma forma para 

que isso acontecesse, Anderson (2008, p. 11) destaca:  

 

Para isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com a 
contenção dos gastos com bem-estar, e a restauração da taxa 
“natural” de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva 
de trabalho para quebrar os sindicatos. Ademais, reformas fiscais 
eram imprescindíveis, para incentivar os agentes econômicos. Em 
outras palavras, isso significava reduções de impostos sobre os 
rendimentos mais altos e sobre as rendas. Desta forma, uma nova e 
saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as economias 
avançadas, então às voltas com uma estagnação, resultado direto dos 
legados combinados de Keynes e de Beveridge, ou seja, a intervenção 
anticíclica e a redistribuição social, as quais haviam tão 
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desastrosamente deformado o curso normal da acumulação e do livre 
mercado. O crescimento retornaria quando a estabilidade monetária e 
os incentivos essências houvessem sido restituídos.  
 

A efetivação do plano não ocorreu de forma rápida, se deu em torno de uma 

década. Os anos 70, quando a maior parte dos governos da Organização Europeia 

para o Comércio e Desenvolvimento (OCDE), buscava utilizar remédios keynesianos 

para as crises econômicas. Já no final da década, em 1979 apareceu uma chance, 

foram eleitos no ano em questão e nos seguintes, governos que queriam a realização 

do programa neoliberal.  

Anderson (2008, p. 12) enfatiza os princípios do neoliberalismo:  

 

O ideário do neoliberalismo havia sempre incluído, como componente 
central, o anticomunismo mais intransigente de todas as correntes 
capitalistas do pós-guerra. O novo combate contra o império do mal – 
a servidão humana mais completa aos olhos de Hayek – 
inevitavelmente fortaleceu o poder de atração do neoliberalismo 
político, consolidando o predomínio da nova direita na Europa e na 
América do Norte. Os anos 80 viram o triunfo mais ou menos 
incontrastado da ideologia neoliberal nesta região do capitalismo 
avançado.  
 

Ao pensar na ação em si desses governos da época, segundo Anderson 

(2008), a referência inglesa foi a precursora e mais transparente. Os governos 

Thatcher de 1979 na Inglaterra reduziram a transmissão monetária, aumentaram as 

taxas de juros e diminuíram os impostos de ganhos altos, cancelaram as fiscalizações 

dos fluxos financeiros, geraram desempregos de forma abundante, aboliram as greves 

e determinaram nova legislação contra os sindicatos, além de romper com os gastos 

sociais. Ocorreu depois, mas anunciaram um programa de privatização, sendo da 

habitação pública e de indústrias basilares, assim, este plano foi o mais organizado e 

ganancioso entre as práticas neoliberais nos países de capitalismo avançado. 

Destaca ainda que nos Estados Unidos o que prevalecia era a disputa militar 

com a União Soviética, já que praticamente não possuíam um Estado de bem-estar. 

Em relação aos lucros neste período, vejamos Anderson (2008, p. 16):  

 

Cabe perguntar por que a recuperação dos lucros não levou a uma 
recuperação dos investimentos. Essencialmente, pode-se dizer, 
porque a desregulamentação financeira, que foi um elemento tão 
importante do programa neoliberal, criou condições muito mais 
propícias para a inversão especulativa do que produtiva. Durante os 
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anos 80 aconteceu uma verdadeira explosão dos mercados de câmbio 
internacionais, cujas transações, puramente monetárias, acabaram 
por diminuir o comércio mundial de mercadorias reais.  
 

O capitalismo se inseriu novamente em uma acentuada crise, Anderson (2008) 

destaca que em 1991, por conta da dívida pública de outros países ocidentais que 

iniciou sua retomada de dimensões alarmantes. O capitalismo precisou se reformar 

novamente, haja vista que, o neoliberalismo necessitava que ajustes fossem feitos. 

Com isso, o que se previa era uma resposta contraria ao neoliberalismo nos anos 90, 

mas não foi isso que aconteceu, na verdade ele conseguiu uma nova força na Europa, 

em relação aos governos eleitos. O projeto neoliberal seguiu apresentando um 

entusiasmo admirável e sua hegemonia se manifesta do mesmo modo em relação a 

conduta de partidos e governos que se indicam como oponentes.  

Em um artigo de Gaspar (2015), intitulado “A Trajetória da Economia Mundial: 

da recuperação do pós-guerra aos desafios contemporâneos”, cita que após a crise 

de 1979, o capitalismo precisou se adequar as novas mudanças do pós-guerra de 

modo a responder a sua própria crise. Sobre isso, Gaspar (2015, p. 282) aborda: 

 

A radical reversão das regras do jogo financeiro no final dos anos 1970 
provocou profundas consequências no quadro geoeconômico global. 
No terceiro mundo, a dívida externa experimentou um salto 
espetacular, impulsionado pela elevação dos seus encargos 
financeiros, o chamado serviço da dívida. A inadimplência, a ameaça 
de moratória e a incapacidade de prover serviços básicos às suas 
populações tornavam-se perspectivas reais na vida cotidiana das 
nações. Planos de desenvolvimento tiveram que ser repentinamente 
abandonados. Sobraram as contas a pagar. Ficou como saldo um 
cenário de recessão e desemprego. Planos de austeridade fiscal e 
severa contração do nível de atividade, acrescidos da prioridade às 
exportações, foram impostos pelos credores a fim de gerar superávits 
na balança de pagamentos capazes de lastrear o pagamento das 
prestações da dívida.   

 

Com as crises da década de 80 devido às instabilidades financeiras no âmbito 

mundial econômico, como a queda do muro de Berlim em 1989 e a queda da União 

Soviética, em relação a crise no final desta mesma década, juntamente às dividas de 

países de terceiro mundo neste mesmo período, obrigou que o sistema capitalista 

passasse por uma metamorfose na década seguinte, o que Gaspar (2015) chama de 

“Ajustes Neoliberais”.  
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Outra questão importante a se destacar é a de que ao pensar em burguesia 

dentro deste contexto neoliberal, observemos a abordagem de Netto (2001, p. 81): 

 

A grande burguesia monopolista tem absoluta clareza da 
funcionalidade do pensamento neoliberal e, por isto mesmo, patrocina 
a sua ofensiva: ela e seus associados compreendem que a proposta 
do “Estado mínimo” pode viabilizar o que foi bloqueado pelo 
desenvolvimento da democracia política – o Estado máximo para o 
capital. 
  

Segundo David Harvey (2008), o “Estado neoliberal” beneficia os direitos 

individuais à propriedade privada, o regime de direitos e as instituições de mercado, 

com livre funcionamento e livre comércio. Da mesma forma por outro lado, temos a 

redução/destruição dos direitos trabalhistas, precarização das condições de trabalho 

e intensificação da exploração da força de trabalho.  

Os meios de produção sofreram grandes alterações com o advento da 

ampliação da aplicação das grandes tecnologias nos processos de produção, o que 

significou o aprofundamento da precarização e da intensificação da exploração da 

força de trabalho. Isto, posto no contexto de organização de processos de trabalho 

pautados pelo fordismo e posteriormente pelo Toyotismo.   

Segundo Paulo Roberto Felix dos Santos (2011), com o aumento da 

acumulação capitalista, por meio do padrão fordista de produção, o sistema capitalista 

passou a aprofundar suas crises, sendo estas conhecidas como crise estrutural do 

capital, que consiste em práticas de ordem político-ideológica e reordenamento da 

organização das relações de produção capitalistas. No campo político, se coloca o 

neoliberalismo como resposta à crise do capitalismo.  

A partir da Segunda Revolução Industrial e com a introdução das novas 

tecnologias, segundo Santos (2011, p. 139):  

 

O capitalismo conseguiu obter um acúmulo significativo de ganhos no 
âmbito da produção. Foi a partir da inserção dessas novas tecnologias 
que a indústria capitalista estabeleceu uma nova fase de crescimento 
na economia mundial. Neste momento de grande efervescência 
econômica, a Inglaterra ainda figurava como grande potência mundial, 
pois estava à frente do arsenal tecnológico em vigor que ditava a 
dinâmica econômica naquele período. 
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No começo dos anos 1970, o modelo de produção fordista, por conta de sua 

ampliação, possibilitou “o pleno emprego”, mas entra em crise, sendo essa, a própria 

crise estrutural do capital. Diante disto, Santos (2011, p. 141-142) sinaliza que:  

 

O padrão de produção – fordismo – cujo grande desenvolvimento 
propiciara o pleno emprego em meio a uma franca ascensão da 
economia capitalista entra em crise. Alguns autores divergem sobre 
suas reais causas. Uns argumentam sobre a organização da classe 
trabalhadora e outros colocariam a participação do exército de 
reserva. Deste modo, a década de 1970 ficou marcada pela presença 
de um quadro de incertezas, onde surgia a necessidade de estratégias 
que dessem respostas ao quadro de crise e que pudessem fazer 
ressurgir com grande velocidade os ganhos capitalistas. No bojo de 
respostas a crise do fordismo, nos países centrais da economia 
capitalista, iniciou-se um processo de reorganização do capital, com 
reflexos em seus sistemas político e ideológico de dominação. Dessa 
reestruturação fazem parte o neoliberalismo, com a 
desregulamentação dos direitos do trabalho, a desmontagem do setor 
produtivo estatal e seu processo de privatização. Emerge um 
panorama, de processo de reestruturação da produção e da 
organização trabalho, objetivando possibilitar ao capital os 
instrumentos necessários a um possível retorno aos patamares 
anteriores de lucratividade. 
 

Foi então necessário que se implementasse um modelo de produção flexível, 

como o toyotista de produção, que alterasse as formas de exploração da força de 

trabalho, com nova gestão e flexibilização e precarização das relações de trabalho.  

O processo de acirramento da exploração da força de trabalho no Toyotismo 

se dá por uma suposta autonomia do trabalhador, que na realidade social não existe, 

mas que é a idealização ofertada, onde o trabalhador acredita que também tem poder 

sob o processo de produção. Frente a esta forma de explorar, com o aumento da 

produtividade, o objetivo do capitalista é conseguir a aceitação do trabalhador diante 

das inovações do trabalho, o que leva para as novas formas de subordina-lo. No 

Toyotismo, se busca fábricas cada vez mais com número de com trabalhadores 

reduzidos.   

Ao utilizar os autores Meszaros e Antunes para explicar a crise estrutural do 

capital, Santos (2011, p. 138) destaca:  

 
Trata-se, sobretudo, da expressão fenomênica da crise estrutural do 
capital (MESZAROS, 2009). A resposta a essa crise pautou-se, 
fundamentalmente, em ações de ordem político-ideológica e 
reordenamento da organização do capital. Desse modo, explicitou-se 
a adoção no âmbito político do modelo neoliberal e no processo de 
reorganização da acumulação capitalista, seguiu-se com o processo 
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de reestruturação da produção e do trabalho (ANTUNES, 2004). Tal 
processo implicou a adoção de um modelo de produção flexível (que 
aqui analiso sob a forma da generalização do Toyotismo) com 
características que se adequassem a nova ordem internacional, e o 
reordenamento da ofensiva do capital ao mundo do trabalho, com 
consequências nefastas a esse último. 

 

Em resumo, através de Ricardo Antunes (2000, p. 29-30) é possível identificar 

os indicadores que mais foram agravados no capitalismo: 

  

1) queda de taxa de lucro, dada, dentre outros elementos causais pelo 
aumento do preço da força de trabalho, conquistado durante o período 
pós-45 e pela intensificação das lutas sociais dos anos 60, que 
objetivaram o controle social da produção. A conjugação desses 
elementos levou a uma redução dos níveis de produtividade do capital, 
acentuando a tendência decrescente da taxa de lucro; 
2) o esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de 
produção (que em verdade era a expressão mais fenomênica da crise 
estrutural do capital), dado pela incapacidade de responder à retração 
do consumo que se acentuava. Na verdade, tratava-se de uma 
retração em resposta ao desemprego estrutural que então se iniciava; 
3) hipertrofia da esfera financeira, que ganhava relativa autonomia 
frente aos capitais produtivos, o que também já era expressão da 
própria crise estrutural do capital e seu sistema de produção, 
colocando-se o capital financeiro como um campo prioritário para a 
especulação, na nova fase do processo de internacionalização; 
4) a maior concentração de capitais graças às fusões entre as 
empresas monopolistas e oligopolistas;  
5) a crise do Welfare State ou do “Estado de bem-estar social” e dos 
seus mecanismos de funcionamento, acarretando a crise fiscal do 
Estado capitalista e a necessidade de retração dos gastos públicos e 
sua transferência para o capital privado;  
6) incremento acentuado das privatizações, tendência generalizada às 
desregulamentações e à flexibilização do processo produtivo, dos 
mercados e da força de trabalho, entre tantos outros elementos 
contingentes que exprimiam esse novo quadro crítico. 
 

Desta forma, de acordo com Antunes (2000), a chamada crise do fordismo e 

do keynesianismo foi a afirmação do acontecimento de um cenário grave e difícil. A 

crise, portanto, revelava uma definição muito intensa, uma crise estrutural do capital, 

na qual se evidenciava a queda da taxa de lucros, resultante dos dados citados acima. 

Analisemos algumas consequências diante da crise em Antunes (2000, p. 31): 

 

Com o desencadeamento de sua crise estrutural, começava também 
a desmoronar o mecanismo de “regulação” que vigorou, durante o 
pós-guerra, em vários países capitalistas avançados, especialmente 
da Europa. Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo 
de reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de 
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dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do 
neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação 
dos direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal, 
da qual a era Thatcher-Reagan foi expressão mais forte; a isso se 
seguiu também um intenso processo de reestruturação da produção e 
do trabalho, com vistas a dotar o capital do instrumental necessário 
para tentar repor os patamares de expansão anteriores.  
 

Essa fase também apresenta a ofensiva generalizada do capital e do Estado 

em oposição a classe trabalhadora e as situações em vigor no decorrer da fase do 

ápice do fordismo, sendo de acordo com Antunes (2000). Assim como, a crise, que 

descreve que tinha seu foco principal no setor financeiro e possuía autonomia, mesmo 

que relativa, mas no interior das profundas inter-relações viventes entre liberação e a 

globalização dos capitais e do meio produtivo. O contexto era pautado pela 

desregulamentação e expansão dos capitais, mas, o retrocesso e crise do método 

produtivo viabilizavam e encorajavam a ampliação dos capitais financeiros 

especulativos.  

Com o fim da fase de crescimento do pós-guerra, foi possível observar por 

inteiro a desregulamentação dos capitais produtivos internacionais, o aumento e a 

permissão dos capitais financeiros. Diante das atuais formas de gestão da força de 

trabalho foi determinada uma personalidade centralizadora, discriminadora e 

destrutiva do processo em questão, e tem como eixo os países desenvolvidos. A crise 

tomou proporções muito grandes e após desestruturar a maioria do Terceiro Mundo e 

banir países pós-capitalistas – países que passaram por revoluções socais a exemplo 

a Rússia -, conseguiu ainda prejudicar o centro do sistema global de produção do 

capital.  

Com o critério de destruir, ao dar novo formato para a separação internacional 

do sistema do capital, obteve como resposta o desagrupamento de áreas inteiras, ou 

seja, são cada vez mais excluídas do campo industrial e produtivo, dominadas pela 

oposta concorrência mundial. A demolição, portanto, não se limita apenas as forças 

produtivas da natureza e do meio ambiente, há também uma operação para destruir 

a força humana de trabalho, como por exemplo, o aumento do desemprego estrutural.  

Através da crise estrutural é possível verificar em Antunes (2000, p. 35-36): 

 

Essa crise estrutural fez com que, entre tantas outras consequências, 
fosse implementado um amplo processo de reestruturação do capital, 
com vistas à recuperação do seu ciclo reprodutivo, que [...] afetou 
fortemente o mundo do trabalho. Embora a crise estrutural do capital 
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tivesse determinações mais profundas, a resposta capitalista a essa 
crise procurou enfrentá-la tão-somente na sua superfície, na sua 
dimensão fenomênica, isto é, reestruturá-la sem transformar os pilares 
essenciais do modo de produção capitalista. Tratava-se, então para as 
forças da Ordem, de reestruturar o padrão produtivo estruturado sobre 
o binômio taylorismo e fordismo, procurando, desse modo, repor os 
patamares de acumulação existentes no período anterior, 
especialmente no pós-45, utilizando-se, [...] de novos e velhos 
mecanismos de acumulação.  
 

Nos embates já ocorridos entre capital e trabalho com seu ápice nos anos 60, 

não houve possibilidades de construir um projeto hegemônico do trabalho contra o 

capital, a única alternativa, era uma solução para a crise. Assim, se iniciou uma 

alteração do eixo do padrão de acumulação, buscando opções que confirmasse 

grande movimento na ação produtiva, que oferecia um nítido indicador de 

enfraquecimento.  

Ao utilizar Harvey, Antunes (2007, p. 28-29) aborda que:  

 

[...] o núcleo essencial do fordismo manteve-se forte até pelo menos 
1973, baseado numa produção em massa. Segundo esse autor, os 
padrões de vida para a população trabalhadora dos países capitalistas 
centrais mantiveram relativa estabilidade e os lucros monopólicos 
também eram estáveis. Porém, depois da aguda recessão instalada a 
partir de 1973, teve início um processo de transição no interior do 
processo de acumulação de capital. [...] acumulação flexível [...] 
marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se 
apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de 
trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 
maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 
tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas 
mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre 
setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um 
vasto movimento no emprego no chamado “setor de serviços”, bem 
como conjuntos industriais completamente novos em regiões até 
então subdesenvolvidas. (HARVEY, 1992, p. 140 apud ANTUNES, 
2007). 
 

Analisemos uma diferenciação entre fordismo e toyotismo, segundo Antunes 

(2007, p. 34) ao fazer referência de Gounet e Coriat:  

 

[...] ao contrário do fordismo, a produção sob o toyotismo é voltada e 
conduzida diretamente pela demanda. A produção é variada, 
diversificada e pronta para suprir o consumo. É este quem determina 
o que será produzido, e não o contrário, como se procede na produção 
em série e de massa do fordismo. Desse modo, a produção sustenta-
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se na existência do estoque mínimo. O melhor aproveitamento 
possível do tempo de produção (incluindo-se também o transporte, o 
controle de qualidade e o estoque), é garantido pelo just in time. 
(GOUNET, 1992, p. 40 e CORIAT, 1992b, p. 43-44 apud ANTUNES, 
2007).  
 

Agora, se formos pensar apenas no modo Toyota, Antunes (2007, p. 35) 

destaca Gounet:  

 

[...] o sistema toyotista supõe uma intensificação da exploração do 
trabalho, quer pelo fato que os operários atuam simultaneamente com 
várias máquinas diversificadas, quer através do sistema de luzes 
(verde = funcionamento normal; laranja = intensidade máxima, e 
vermelha = há problemas, deve-se reter a produção) que possibilitam 
ao capital intensificar – sem estrangular – o ritmo produtivo do 
trabalho. As luzes devem alternar sempre entre verde e laranja, de 
modo a atingir um ritmo intenso de trabalho e produção. (GOUNET, 
1991, p. 41 apud ANTUNES 2007).  

 

No cenário de crise estrutural, podemos elencar duas direções segundo 

Antunes (2007). A primeira se trata do modelo produtivo taylorista e fordista, que se 

encontra trocado e modificado de forma significativa por maneiras produtivas 

flexibilizadas e desregulamentadas, assim como a acumulação flexível e a referência 

do toyotismo. Já a segunda, é o retrato do ajuste social-democrático, que deu base 

ao estado de bem-estar social em diversos países essenciais, mas que está ficando 

oculto por conta do desajuste neoliberal, da privatização e antissociável. O 

direcionamento dessas linhas marca os dados destruidores que lideram a lógica do 

capital.  Ou seja, diante deste quadro, se pode afirmar em Antunes (2007, p. 177): 

[...] desregulamentação, flexibilização, terceirização, bem como todo 
esse receituário que se esparrama pelo “mundo empresarial”, são 
expressões de uma lógica societal onde o capital vale e a foça humana 
de trabalho só conta enquanto parcela imprescindível para a 
reprodução desse mesmo capital. Isso porque o capital é incapaz de 
realizar sua autovalorização sem utilizar-se do trabalho humano. Pode 
diminuir o trabalho vivo, mas não eliminá-lo. Pode precarizá-lo e 
desempregar parcelas imensas, mas não pode extingui-lo.  
 

Assim, é possível compreender que “os países capitalistas centrais vêm 

rebaixando brutalmente os direitos e as conquistas sociais dos trabalhadores dadas a 

‘inexistência’, segundo o capital, do perigo socialista hoje” (ANTUNES, 2007, p. 179).  

Portanto, com todos os fatos já citados, não seria diferente se não houvesse 

uma intensificação da exploração da força de trabalho, como se pode analisar em 

Santos (2011, p. 145-146): 
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Percebe-se na contemporaneidade um brutal aviltamento da 
exploração da força de trabalho, de modo que tal exploração tem cada 
vez mais se intensificada. Essa constatação é respaldada por um 
conjunto muito diverso de exemplos. Principalmente à luz da 
denominada polivalência ou multifuncionalidade, evidencia-se que a 
intensificação do trabalho vem atingindo seu ápice na medida em que 
a força de trabalho é empregada ainda mais intensamente do que 
antes.  
O processo de aumento da exploração do trabalho aparece travestido 
por uma ideia de maior autonomia do trabalhador. Desse modo, o 
operário se percebe como alguém que está controlando o processo 
produtivo. Além de aumentar a produtividade do trabalho, a estratégia 
capitalista objetiva angariar o consentimento passivo do trabalhador 
frente às inovações na organização do trabalho, o que implica em 
novas formas de subordinação do trabalho ao capital, principalmente 
pelo engajamento do trabalho na produção.  
 

O pensamento se volta para precarizações ainda maiores, que englobam o 

novo conceito de trabalho, com ainda menos direitos e maiores gastos de energia 

tanto física quanto mental, através de contratos que antes eram inimagináveis, mas 

que agora fazem parte da vida cotidiana do trabalhador.  

 

2.3. IMPLICAÇÕES DA POLÍTICA NEOLIBERAL EM RELAÇÃO AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO 

PROLETARIADO BRASILEIRO A PARTIR DA DÉCADA DE 1990: A EXPLORAÇÃO DA FORÇA DE 

TRABALHO EM QUESTÃO  

De acordo com Anderson (2008) a repercussão do sucesso neoliberal da região 

da Europa, chegou um pouco depois em outros lugares do planeta, como na América 

Latina, que passa a ser a terceira grandiosa ação de experimentações neoliberais. E 

a década que marca esse momento, segundo Ellen Tristão (2011) é 1980, diante do 

cenário da crise da dívida, resultante do padrão de acumulação, marcado junto à 

ausência de crédito.  

Desta forma, vejamos o neoliberalismo no Brasil, a partir de Tristão (2011, p. 

107):  

 

Enquanto no ocidente capitalista ocorria a inflexão neoliberal 
comandada por Thatcher e Reagan, o Brasil era impactado pela “crise 
da dívida” e alta inflação. No entanto, movimentos populares 
reivindicavam não só a democratização, mas promoviam lutas sociais. 
Na década de 1980, foram fundados o Partido dos Trabalhadores (PT) 
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– que não só era liderado por um metalúrgico migrante nordestino, 
Lula, mas envolveu grande parte da intelectualidade socialista 
brasileira –, foram fundados, nessa mesma década, a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) e o Movimento dos Trabalhadores Sem-
Terra (MST).  
Dessas lutas, entre outros determinantes, resultaram a conquista da 
democracia e uma Constituição Federal (CF/1988) progressista. 
Diante da efervescência dos movimentos populares e do processo de 
redemocratização na década de 1980, as medidas neoliberais 
penetraram no Brasil apenas na década seguinte. 
 

Assim, na eleição de Fernando Collor, que ganhou de Lula no segundo turno 

em 1989, representou uma conquista em oposição ao projeto democrático popular, 

que se encontrava nos planos do Partido dos Trabalhadores (PT). Collor promoveu o 

“caça marajás” que era a busca por funcionários públicos que recebiam salários muito 

altos, mas isso fez com que se reduzisse o tamanho do Estado, algo vinculado ao 

senso comum, mais conhecido como um começo neoliberal, segundo Tristão (2011). 

Destaca ainda que foi no governo de Collor que se procedeu a abertura comercial, 

ocorrendo o desajuste das barreiras tarifárias, mas só no governo de Itamar Franco 

que começa os desentraves financeiro e a internacionalização de mercado de papéis 

públicos do Brasil, através das políticas monetárias.  

Diante disto, temos para análise o objetivo das políticas neoliberais, que 

conforme Tristão (2011, p. 110): 

 

Conceder as garantias para que o capital possa se valorizar livremente 
no Brasil foi um dos principais objetivos das políticas neoliberais que 
aqui se aplicaram. Coube ao Plano Real e ao governo Fernando 
Henrique Cardoso (FHC), criarem essas garantias. Foram inúmeras 
as medidas do governo FHC, as quais interligadas tornaram possível 
a valorização na esfera financeira do capital no Brasil. Dentre elas o 
controle inflacionário mediante a “âncora cambial”, sobrevalorização 
da moeda brasileira. A esse processo somam-se as privatizações, a 
lei de responsabilidade fiscal e a reforma da previdência, destinada ao 
setor privado. Desemprego, diminuição da renda do trabalhador, 
diminuição dos gastos sociais do governo contrastam frontalmente 
com o aumento dos lucros e da participação dos rentistas nas 
despesas do governo (nos últimos anos do governo, os gastos com 
amortização e juros atingiram 60% das despesas públicas). 
 

Para Tristão, o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) modificou o 

cenário político-econômico do país com as várias medidas tomadas que valorizaram 

a moeda brasileira (criação do Real com o Plano Real), privatização de estatais que 

foram consolidadas durante o período do Regime Militar no Brasil e a chamada 
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“âncora cambial” que deixava o valor do real equiparável ao do dólar. Ainda defende 

que essas medidas foram cruciais para o aumento de desigualdade social e de classe, 

fazendo com que inúmeros trabalhadores diminuíssem sua renda per capita e o 

consumo de produtos de subsistência. Soma-se a ampliação do desemprego o que 

provocou uma queda da renda do trabalhador logo implicando na precarização das 

condições de vida que são consequências da precarização das condições de trabalho 

pela informalidade, subemprego etc. 

Já no segundo governo FHC, as políticas ficaram ainda mais fortes, como 

detalha Tristão (2011, p. 110): 

 

No segundo governo FHC, iniciado a partir de 1999, as políticas 
neoliberais tornam-se mais intensas, diminuindo a intervenção estatal, 
como o fim da “âncora cambial”, agora substituída pela “âncora fiscal”. 
Com a dívida indexada pelo dólar, os serviços pagos pelo governo aos 
rentistas exigem um superávit fiscal primário, ou seja, um saldo da 
arrecadação deduzindo-se os gastos correntes e de investimento, 
reservando um valor maior para pagamento de juros. As metas de 
superávit primário restringem ainda mais a possibilidade de políticas 
fiscais, tão criticadas pelos neoliberais. Além disso, as políticas 
monetárias ficam a cargo do Banco Central, respondendo aos 
interesses do livre mercado. Como veremos a seguir, apesar de 
neoliberal, o governo FHC deixa de realizar reformas estruturais 
exigidas por FMI e Banco Mundial, as quais se tornam necessárias 
para maior adequação da economia nacional aos interesses de 
valorização financeira do capital. Nesta perspectiva o primeiro governo 

Lula será exemplar, recebendo elogios das agências reguladoras. 
 

Conforme explica Armando Boito Jr “os governos neoliberais de Fernando 

Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso chegaram ao poder, no Brasil, pelo voto 

popular. É certo que nessas duas eleições o poder do dinheiro e da mídia foi muito 

importante” (BOITO JR, 1996, p. 1). Explica que é errado entender que as conquistas 

eleitorais neoliberais de 1989 e 1994 como unicamente manipuladas no processo 

eleitoral. Agora vamos observar a política neoliberal no Brasil, em Boito Jr (1996, p. 

1): 

 

O tripé da plataforma política neoliberal, composto pelo 
aprofundamento da abertura da economia nacional ao capital 
imperialista, pela privatização de empresas e de serviços públicos e 
pela desregulamentação das relações de trabalho obteve aceitação 
junto a grande parte da população.  
 



36 

Portanto, para Boito Jr (1996) a fomentação do neoliberalismo ascendeu a 

aceitação de processos de privatização das instituições, que era de cunho estatal e 

público, e com isso, as relações de trabalho que foram desregulamentadas. Vale 

ressaltar o aspecto ideológico, ou seja, sob o governo de FHC houve processos de 

convencimento da população de que a ideia de privatizar as empresas e serviços 

públicos era viável, no sentido em que quando a empresa e os serviços são garantidos 

e oferecidos pelo Estado, é ineficiente (com caráter pejorativo, ruim) e com isso se 

potenciou a ideia de que o serviço privado é eficiente (com caráter de ser positivo, 

bom, inclusive bom para a população).  

Depois dessas presidências, temos o governo Lula que segundo Tristão (2011, 

p. 111):  

 

O processo de inflexão do PT para o neoliberalismo foi gradual [...]. O 
primeiro documento anunciava um governo “democrático-popular” 
fundado nos eixos social, nacional e democrático, assinalando uma 
ofensiva contra o mercado, defendendo o crescimento, o emprego e a 
diminuição da vulnerabilidade externa no Brasil. As cartas ao FMI, 
tanto a de fevereiro de 2003, quanto a de maio de 2003, ao contrário, 
anunciavam a continuidade do neoliberalismo de FHC, como o 
verdadeiro programa de governo do PT. No lançamento do Programa 
de Governo não era sinalizado pelo PT que seu governo seria 
cooptado pela ideologia neoliberal.  
 

De acordo com a citação acima, é possível observar que Lula sucedeu um 

governo neoliberal e deu seguimento às várias políticas e ações desenvolvidas e 

aplicadas pelo governo FHC, implementando, ainda, alguns programas criados nesse 

governo, mas não inteiramente ou completamente em vigor. Lula estabeleceu o 

padrão social e econômico brasileiro, que para Tristão (2011) funcionava como uma 

espécie de continuidade do neoliberalismo de seu antecessor. O PT ainda deveria 

restaurar alguns pontos e alterar outros mais futuramente, com a continuidade de seu 

próprio governo até Dilma Rousseff. Essa continuidade de cunho neoliberal foi de 

certa forma, estratégica, para que se mantivesse a economia nacional inserida a 

mundial e garantir sua estabilidade. 

O que se buscava através do argumento apresentado para a via escolhida, era 

a importância de obter a segurança do mercado. A partir disso, ocorre que (Tristão, 

2011, p. 114):  
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Com o argumento de que só existe uma política econômica correta, 
retira-se toda a possibilidade de qualquer mudança econômica por 
meio de uma intervenção do Estado. Apenas o mercado será então o 
mediador e regulador da economia e de tudo o mais que ela prouver 
aos homens, tal como queria Hayek. Ainda na análise das justificativas 
do governo Lula, a segunda justificativa tornou famosa a frase do 
ministro Palocci, ao falar da impossibilidade de se dar “cavalo de pau” 
em transatlântico, demarcando a impossibilidade de qualquer 
mudança brusca na política econômica. Mas ao contrário do que se 
queria demonstrar, não se tratava de um período de “transição” 
necessário, mas sim de um aprofundamento das políticas FHC. 
 

Ou seja, o governo Lula precisava fazer o que o governo FHC não conseguiu. 

E se pode concluir das políticas econômicas estabelecidas por esse governo em poder 

que “é a opção consciente e clara ao modelo e à ideologia neoliberal, em detrimento 

de tudo que o Partido dos Trabalhadores defendeu durante décadas, escolheu-se o 

totalitarismo do mercado” (TRISTÃO, 2011, p. 120).  

Portanto, “a eleição de Roussef significou a vitória da perspectiva de 

continuidade e da orientação neoliberal moderada no governo federal, alimentando as 

ilusões, motivadas pelo próprio discurso governista” (POCHMANN, 2010; LULA e 

LIMA, 2007 apud MACIEL, 2012, p. 3).  

O que realmente aconteceu é que (Maciel, 2012, p. 4): 

 

No entanto, já em suas primeiras medidas o governo mostrou serem 
ilusórias estas expectativas, alimentadas principalmente pelo caráter 
superficialmente radicalizado que a eleição presidencial assumiu em 
sua última fase. Na verdade, diante do acirramento da crise econômica 
mundial e dos diversos sinais de saturação da estratégia de 
fortalecimento do mercado interno como forma de manutenção dos 
índices de crescimento econômico, o governo recorreu aos métodos 
típicos do neoliberalismo extremado, ao invés de fortalecer a opção 
por um novo modelo econômico-social. Frente às dificuldades 
econômicas manifestas na piora das contas nacionais, no aumento da 
inflação, na redução do ritmo de crescimento do PIB e na queda da 
produção industrial, o governo reagiu cortando gastos, subindo juros, 
privatizando e aprofundando a simbiose entre acumulação privada e 
recursos públicos, acirrando o caráter neoliberal da política econômica 
e operacionalizando politicamente o encaminhamento de medidas 
anti-populares que o governo anterior não foi capaz de realizar. 
 

As ações propostas não distanciam um possível agravamento na crise e a 

intensificação do conflito social e político, mas aponta que a mudança do 

neoliberalismo moderado para o extremado, procura a utilização fortalecida dos 
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componentes dominadores válidos no Estado e na respectiva ordem social, segundo 

Maciel (2012).  

Do ponto de vista das condições de trabalho do proletariado é possível 

perceber segundo o conjunto de autores que a partir da década de 1990 vem se 

aprofundando a precarização das relações de trabalho, inclusive da exploração da 

força de trabalho. 

Contudo, a exploração, intensificação da força de trabalho, precarizações e 

desemprego não foram extintas, muito pelo contrário, são cada vez mais fortalecidas, 

até mesmo por conta da relação e contrato de trabalho estar cada vez mais instáveis. 

A partir do neoliberalismo ocorreram ainda maiores mudanças no Brasil, como 

destaca Giovanni Alves (2009, p. 196): 

 

[...] a reestruturação capitalista no Brasil sob a era neoliberal 
constituiu, no decorrer da década passada, uma nova morfologia 
social de acumulação capitalista baseada na “lógica da redundância 
do trabalho vivo” (instaurada, seja por meio de cortes de pessoal, seja 
por meio da contratação precária). Nessa perspectiva, torna-se 
necessário apreender as novas “experiências da precarização do 
trabalho” – “experiência percebida” e “experiência vivida”, processos 
dialeticamente articulados, que se impõem aos sujeitos/agentes 
assalariados em processo de reestruturação. Na verdade, as 
mudanças estruturais da forma salarial dão origem a uma “experiência 
transformada da condição salarial”.  
 

Para o aumento da acumulação capitalista, consequentemente aumenta 

também a precarização já existente no trabalho, afetando ainda mais as formas de 

trabalho vivo, tanto com os trabalhadores que já se encontram inseridos ou com os 

que ainda serão. De onde vem então a precarização do trabalho? Alves (2009, p. 189) 

explica:  

 

A experiência da precarização do trabalho no Brasil decorre da 
síndrome objetiva da insegurança de classe (insegurança de emprego, 
de representação, de contrato etc.) que emerge numa textura histórica 
específica – a temporalidade neoliberal. Ela é elemento compositivo 
do novo metabolismo social que emerge a partir da constituição do 
Estado neoliberal. Possui como base objetiva, a intensificação (e a 
ampliação da exploração e a espoliação) da força de trabalho e o 
desmonte de coletivos de trabalho e de resistência sindical-
corporativa; além, é claro, da fragmentação social nas cidades, em 
virtude do crescimento exacerbado do desemprego total e à deriva 
pessoal no tocante a perspectivas de carreira e de trabalho devido à 
ampliação de um precário mercado de trabalho.  
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A precarização do trabalho, formado pelo modo objetivo da baixa salarial e pelo 

excesso de práticas pessoais de desativação de empregado regulado, é então 

sinalizado não só pelo quadro interno sob reformas capitalistas, mas também pelo 

quadro externo que envolve a intensa reação neoliberal de cunho político-ideológico, 

Alves (2009).  

Sobre a exploração da força de trabalho vamos entender através de Carlos 

Alves do Nascimento, et al (2013, p. 111) que utiliza Marx para suas abordagens: 

  

[...] considerando-se dado o capital variável, quanto maior a mais-valia 
produzida pela força de trabalho comprada por esse capital, maior 
será a taxa de exploração dos trabalhadores por ele empregados. Por 
outro lado, se a mais-valia produzida é dada, quanto menor for o 
capital variável adiantado, maior o grau de exploração ao qual os 
trabalhadores estarão submetidos. O grau de exploração da força de 
trabalho não depende exclusivamente do capital variável (ou nível 
salarial dos trabalhadores), ou seja, trabalhadores com salários 
equivalentes podem estar sendo relativamente explorados, de acordo 
com a mais-valia produzida por eles. Mesmo trabalhadores melhor 
remunerados podem ser mais explorados do que aqueles que 
recebem salários menores, desde quando, para cada unidade de 
salário recebida, os primeiros produzam uma mais-valia 
proporcionalmente maior do que os últimos.  
 

Ou seja, o que importa para o capitalista na exploração são as horas de trabalho 

realizada pelo proletariado que se excedem em relação as horas necessárias para o 

pagamento de seu salário. Vejamos, se um empregado for contratado por horas X e 

seu salário for acordado em Y, é possível identificar que para chegar ao salário final, 

não precisaria ser realizado o total das horas estabelecidas, e que por vezes, em muito 

menos tempo o empregado consegue obter seu salário, portanto, o que se excede da 

jornada de trabalho já negociada, se realiza a mais valia para o empregador, pelo fato 

de o empregado não receber por horas trabalhadas, mas sim por um salário que já se 

pré-estabelece mediante a contratação do mesmo.  

Existe ainda uma concorrência, tanto de capitais, quanto de trabalhadores, que 

Nascimento, et al (2013, p. 122-123) enfatiza:  

 

[...] à concorrência entre capitais individuais – provocando a 
centralização de capital – e à concorrência entre trabalhadores da 
ativa e trabalhadores da reserva, o Exército Industrial de Reserva 
(EIR). O EIR é, portanto, o suprassumo da acumulação e centralização 
de capital e, ao mesmo tempo, a sua condição de existência. A 
regulação do preço da força de trabalho é garantida pela existência do 
EIR em sua relação com o Exército Industrial Ativo (EIA). Ou seja, 
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quanto maior for a proporção do EIR comparativamente ao EIA, menor 
tende a ser o preço da força de trabalho.  
 

Desta forma, é apresentado duas razões para a concorrência, que através de 

Marx, Nascimento, et al (2013, p. 124) realiza suas considerações:  

[...] i) a lei da centralização de capital – expressa na concorrência entre 
capitais individuais, na expropriação dos expropriadores entre si; e ii) 
a existência de um mercado de trabalho desequilibrado no sentido da 
reação entre EIA e EIR – que força a concorrência também entre os 
próprios trabalhadores. E o fundamento para a possibilidade da 
existência da acumulação (e centralização) capitalista é a existência 
daquele poderoso mecanismo regulador e controlador do preço da 
força de trabalho, ou seja, é a divisão (desunião!) da classe 
trabalhadora em EIA e EIR.  
 

A concorrência existe sim entre os trabalhadores, isso porquê o embate é 

inevitável não só para os que estão desempregados, mas também para os que estão 

trabalhando, visto que o exército industrial de reserva ajuda guiar os salários abaixo 

do valor da força de trabalho também entre os que possuem trabalho, de acordo com 

Nascimento, et al (2013).  

Vamos entender agora o que é a superexploração da classe trabalhadora, 

utilizado O capital por Nascimento, et al (2013, p. 126) para descrever essa situação: 

  

[...] trabalho alheio não pago; mais-produto não apropriado pelo 
produtor direto; acumulação de capital baseada em trabalho alheio 
não remunerado por um valor equivalente; tempo de vida tolhida, sem 
correspondente remuneração; fundamento da propriedade privada 
capitalista; fundamento do capitalismo; riqueza distribuída em favor da 
classe não produtora. 
 

Portanto, isso é efeito do acontecimento da força de trabalho pelo capital que 

se representa “como uma lei imanente da produção capitalista, uma consequência 

inevitável da permanente criação e recriação, decorrente do próprio movimento do 

capital, de massas de desempregados, sem as quais o capital é incapaz de 

sobreviver” (NASCIMENTO, ET AL, 2013, p. 127). 

Além disso, se tem ainda a acumulação de capital, que Tatiana Lyra Lima Félix 

(2018, p. 6) aborda:  

 

A acumulação de capital em seu processo é inversamente 
proporcional ao crescimento dos salários, ou seja, se o salário 
aumenta, não há lucro para o capital, e se o salário diminui aumenta a 
acumulação. Através da mais valia, esse é o dinheiro que não é pago 
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aos trabalhadores e que ficam com os capitalistas, apenas quando 
existe uma ameaça ao sistema é que pode existir uma diminuição do 
trabalho pago. A acumulação cresce a partir do trabalho social e 
provoca um aumento do capital global. Nesse processo tanto aumenta 
o crescimento das forças produtivas, quanto diminui na produção o 
número de trabalhadores. Porém, há mais trabalho incorporado, 
poucos trabalhadores fazem o trabalho de muitos, esse processo 
resulta no aumento das forças produtivas que gera a acumulação cada 
vez mais crescente.  
 

Desta forma, as mudanças fortalecem a ação de diminuição da demanda de 

trabalho, logo “surgem as primeiras formas de desemprego, quando os trabalhadores 

são repelidos da produção, graças à intensificação da produção e da centralização do 

capital” (FÉLIX, 2018, p. 8). O EIR é oportuno para o capital, mesmo que para os 

trabalhadores isso cause uma preocupação, pois podem ser trocados sem aviso 

prévio, mas isso decorre da exigência do capital. Consequentemente, ocorre o 

desemprego para maioria dos trabalhadores e assim, a ampliação do capital (Félix, 

2018).  

Em resumo, podemos identificar em Félix (2018, p. 9-14) que: 

 

A intensificação dos processos de exploração do capitalista sobre a 
força de trabalho humana está entrelaçada com a dinâmica 
contraditória do capital, as mudanças no seu interior são resultadas do 
desenvolvimento das forças produtivas para ampliar lucros na mesma 
proporção em que crescem os desempregados, a pobreza da classe 
trabalhadora. A força de trabalho torna-se cada vez mais próxima do 
pauperismo crônico, não lhe restando alternativas que não sejam 
submeter-se às condições impostas pelo capital. A luta por melhores 
condições de trabalho fica deficiente em meio a enorme quantidade de 
trabalhadores, cuja precariedade resulta na aceitação de condições 
desumanas de trabalho.  
 

O desemprego no Brasil possui algumas mudanças durante os anos, como 

expõe Marcio Pochmann (2015, p. 15-16): 

 

A partir do final de 2014, a política econômica mudou de rumo, 
invertendo a trajetória do desemprego. Apesar da crise de dimensão 
global iniciada em 2008, a taxa de desemprego no Brasil metropolitano 
se manteve decrescente entre 2004 e 2014, sobretudo com a adoção 
de medidas anticíclicas. Somente a partir de 2005 que a taxa de 
desemprego perseguiu o sentido de queda, ainda que levemente 
interrompido momentaneamente pela manifestação da crise de 
dimensão global em 2008. A reversão das políticas de corte neoliberal 
possibilitou reduzir sensivelmente o desemprego, bem como recuperar 
o movimento de estruturação do mercado de trabalho no Brasil. 
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A alta no número de desemprego no Brasil se dá então por conta da “adoção 

das políticas de ajuste econômico que levaram à recessão” (POCHMANN, 2015, p. 

17). O ano de 2015 fica ainda conhecido como um dos três grandes períodos de ajuste 

econômico e que foram mais graves, se pensar nos anteriores.  

A precarização do trabalho sempre esteve em evidência, mas está cada vez 

mais intensa e provoca também outros impactos, como diz Araújo e Morais (2017, p. 

2-4):  

 

A precarização do trabalho, portanto, tem sido percebida como uma 
das consequências mais visíveis da flexibilização do mercado de 
trabalho, que preconiza a proliferação de formas de emprego de 
caráter flexível, das novas formas de contrato e do declínio da oferta 
de empregos típicos/permanentes. Dessa forma, a diminuição da 
oferta de empregos típicos ou permanentes, de tempo integral, faz 
com que a força de trabalho excedente do mercado formal 
eventualmente passe a compor estatísticas do mercado informal, uma 
vez que os trabalhadores que perdem seus empregos no setor formal 
são, muitas vezes, compelidos, por pressões financeiras a adentrar o 
setor informal e, portanto, permanecerem sem acesso a benefícios e 
direitos versados pela lei.  
 

Consequentemente, com a alta de trabalhadores que se encontram inserida em 

empregos precários e com irregularidades no cenário de trabalho, faz com que se 

amplie a parcela de trabalhadores que desconhecem seus direitos e assim, se inserem 

em trabalhos totalmente incertos e insatisfatórios (Araújo e Morais, 2017).  

Existem ainda problemas maiores envolvidos em todo este contexto, segundo 

Araújo e Morais (2017, p. 10-11): 

 

A competitividade é atualmente superestimulada nos ambientes de 
trabalho, de modo a exacerbar cada vez mais o individualismo. O 
fortalecimento do individualismo facilitou tanto a precarização social 
quanto a do trabalho, indo concorrer, de maneira importante, também 
para a precarização da saúde. As formas flexíveis de emprego, em 
grande parte, são inseguras e mal pagas. Por essa razão, em vez de 
contribuírem para a melhoria da vida familiar, podem provocar graves 
problemas financeiros e de planejamento futuro, uma vez que a 
sociedade, em muitos aspectos essenciais, tais como possibilidade de 
comprar a crédito, de financiar imóvel ou de dispor de aposentadoria, 
está organizada no pressuposto de que as pessoas tenham emprego. 
 

Diante do exposto, a precarização do trabalho e o desemprego continuam em 

crescimento nos dias atuais, por conta de crises e governos no poder e assim, “a 

ausência das políticas econômicas voltadas à recuperação do nível de consumo e 
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investimento articula-se cada vez mais com o conjunto das medidas destrutivas dos 

direitos sociais e trabalhistas” (POCHMANN, 2019).  

 

 

3 AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PROLETARIADO: UMA ANÁLISE A PARTIR 

DAS PARTICULARIDADES DA CLASSE OPERÁRIA DA FÁBRICA DE CALÇADOS 

NO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA/PR  

Neste capítulo aborda em primeiro momento uma breve contextualização do 

município de Rolândia/PR em que se encontra situada a fábrica onde se aplicou a 

pesquisa. Adiante a apresentação dos dados e informações que foram colhidos 

através do questionário aplicado com os operários da fábrica em questão e ainda a 

análise dos mesmos, buscando relacionar o que anteriormente foi citado com a prática 

existente e ainda em uma fábrica atual.  

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ROLÂNDIA  

O município de Rolândia está localizado no norte do estado do Paraná e se 

situa na Região Metropolitana de Londrina, sendo sua população segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 68.165 pessoas, que se refere a 

população estimada no ano de 2021.  

Cabe a referência à alguns aspectos históricos que dizem respeito a formação 

do município em questão. De acordo com dados encontrados no site3 da prefeitura do 

município é possível destacar alguns fatos da história de Rolândia, como sua criação, 

que se deu pela “Companhia de Terras Norte do Paraná” que se dá como secundária 

da “Paraná Plantation Ltda” em que seus donos eram ingleses. O surgimento fica 

marcado no dia 29 de junho de 1934, quando se deu início na obra do Hotel Rolândia, 

sendo esta a primeira construção do perímetro urbano.  

A cidade ficou conhecida como “Terra Roxa” por conta da sua grande fertilidade 

e esta informação se alastrou por todos os lugares, até mesmo os mais afastados do 

país e assim, o Norte do Paraná passou a ser conhecido como a Canaã Brasileira. 

                                            
3 Prefeitura de Rolândia (https://www.rolandia.pr.gov.br/).  
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Desta forma, estrangeiros de vários outros estados começaram também a povoar e 

construir Rolândia. Imigrantes estrangeiros por sua vez, chegaram na cidade por meio 

de sociedade que tutelava a imigração ou ainda por instrução da Companhia de 

Terras.  

O nome Rolândia vem de origem germânica e foi pensado como homenagem 

a Roland, histórico herói alemão, que durante a Idade Média, lutava com seu tio, 

Carlos Magno que tinha como lema lutar pela “Liberdade e Justiça”.  

Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi devastada por uma enorme 

crise econômica, assim foram criadas algumas companhias pelos próprios políticos 

com o intuito de estimular a imigração, principalmente de filhos de lavradores. As 

companhias ofereciam terras para as pessoas que se interessassem na imigração e 

entre essas estava a “Paraná Plantation Ltda”. Em 1931 foi escolhido pelo presidente 

da companhia Erich Koch-Weser que seu convocado Oswald Nixdorf estudasse na 

companhia “Paraná Plantation Ltda” para que assim, começasse uma colonização 

alemã no Brasil. No ano de 1932, Nixdorf foi contratado pela companhia alemã, para 

ida ao Brasil e assim guiar os imigrantes alemães. No início, os imigrantes eram 

apenas filhos de lavradores, mas diante das perseguições vindas do Nazismo, todos 

que não se sentiam mais seguros, procuravam sair do país.  

Em 1934, portanto, a Alemanha cria uma barreira para a imigração, em relação 

ao valor que poderia ou não ser levado por essas pessoas, que teve queda 

significante, de dez mil para dez marcos. Pensou-se então em estabelecer uma troca, 

a Companhia de Terras não possuía o material necessário que levava a estrada de 

ferro até Rolândia, mas a Alemanha possuía esses materiais, assim ficou acordada 

que o dinheiro do imigrante continuaria na própria Alemanha. Os imigrantes ao 

comprar o material para ferrovia recebiam os comprovantes que correspondiam a 

terras em Rolândia. Mostrando que a troca foi bem-sucedida, a primeira Maria Fumaça 

chegou na cidade em janeiro de 1935.   

Como outras cidades que também carrega no nome origem germânica, 

Rolândia teve que mudar seu nome, que em 30 de dezembro de 1943 passou a se 

chamar Caviúna e apenas em 1947 que retorna para seu nome anterior. Rolândia fica 

conhecida como Distrito de Londrina em 1938 e apenas em dezembro de 1943 que é 

estabelecida como município. Até os anos 1970, Rolândia tem seu desenvolvimento 

econômico a partir da agricultura, melhor dizendo, no café, pois onde eram matas, 

passa a ser amplos cafezais e que possibilitou trabalho para as famílias e a criação 
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de riquezas.  

Os alemães evidenciaram sua presença, mesmo que não se constituem na 

maior parte do município. Mesmo que a agricultura antes não fosse o meio de 

subsistência desses indivíduos, pois a prática que sabiam era majoritariamente 

urbana, foi essa a atividade que puderam desenvolver. Criaram então a Associação 

Colônia Roland, onde iriam discutir as questões que englobassem todo o coletivo, 

como conservar as estradas municipais, construir estradas complementares e 

também escolas e ainda a contratação de professores para essas escolas que eram 

alemãs.  

Em 1937 a associação passa a ser Sociedade Escolar Alemã e em 1947 é 

denominada como Clube Concórdia. Os Alemães residiam em terras agrícolas e que 

eram longes umas das outras, portanto realizavam reuniões nesses locais que 

criaram. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o cultivo de café obteve um cenário 

positivo e com possibilidade de desenvolvimento sob essa região. Rolândia como 

grande produtora de café, ganha reconhecimento como a “Rainha do Café”.  

A cidade de Bremen na Alemanha possuía comerciantes que comercializavam 

o café da cidade e por isso, esses vieram realizar uma visita nos cafezais. Como 

resultado dessa troca, Rolândia recebeu uma cópia da Estátua de Roland em 1957. 

Ainda no mesmo ano, para que pudessem mostrar sua gratidão com a cidade, 80 

fazendeiros e sitiantes, onde a maior parte era alemães, originaram a Fundação Arthur 

Tomas, que tinha como objetivo oferecer assistência médica e social para os 

trabalhadores rural do município, pois em relação ao governo, não existia nenhum tipo 

de suporte. Em 1964, Rolândia conquistou um hospital, através de verbas cedidas 

pela Misereor, que era uma instituição da assistência social que a Igreja Católica na 

Alemanha preservava. Já em 1967 diante do fortalecimento da fundação, foi possível 

expandir os atendimentos para todos os trabalhadores rurais. E o maior avanço foi em 

1978, que por meio de um convenio com o Instituto Nacional de Assistência Médica e 

Previdência Social (INAMPS), os trabalhadores da área urbana também começaram 

a serem atendidos no hospital.  

De acordo com dados do IBGE, de 1939 a 1943, o distrito de Rolândia está 

anexado ao município de Londrina, mas em 1943 pela Lei Estadual n° 199, passa a 

ser município e com a denominação de Caviúna, sendo desmembrado de Londrina. 

Assim, o município possui dois distritos, Caviúna e Arapongas. Através da Lei 

Estadual nº 2, de 1947, o município de Caviúna obteve a denominação de Rolândia e 
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a mesma lei desmembra do município de Rolândia o distrito de Arapongas, que 

também passa a ser município. Por conta de novas divisões territoriais o município 

passa ter novos três distritos, Pitangueiras, São Martinho e Nossa Senhora de 

Aparecida (Bartira), isso entre 1951 a 1965, mas por meio da Lei Estadual n°9.389 de 

1990, Pitangueiras é elevada à condição de município. Assim, diante da divisão 

territorial de 1993, fica estabelecido que o município é composto por três distritos, 

Rolândia, Nossa Senhora da Aparecida (Bartira) e São Martinho.  

Em sua origem, eram os cafezais que produziam o capital, mas hoje é a 

diversidade que existe na agricultura com as plantações, a cidade conta também com 

empresa frigorifica e agropecuária, além de resistentes parques industriais. No IBGE 

Cidades é possível identificar um dado de 2019 em que 24.039 pessoas encontravam-

se ocupadas, ou seja, trabalhando, mas no ano de 2020, por meio do Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) em relação às 

vagas de emprego por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 

constavam 21.456 empregos.  

Ainda no IPARDES, mas com dados de 2010, a População com Idade Ativa era 

de 50.209 pessoas, já a População Economicamente Ativa era composta por 32.457 

pessoas, mas em relação a População Ocupada sua formação contava com 30.817 

pessoas.  

De acordo com a jornalista Mie Francine Chiba, através do Folha de Londrina, 

apresenta alguns dados do município de Rolândia do ano de 2014. Relata que o 

município contava com 280 indústrias, distribuídas em cinco parques industriais 

municipais e três privados, entre essas indústrias, estão setores como agronegócio, 

plásticos, metalomecânico, couro e alimento (sendo esse o de maior destaque), que 

por sua vez encontra-se sempre em expansão. Na época, de acordo com a Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, a indústria representava 45% do Produto Interno 

Bruto (PIB) de Rolândia. As indústrias do município variam entre porte médio e grande.  

 

3.2 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES COLETADAS COM A REALIZAÇÃO DA 

PESQUISA 

Diante da aplicação do questionário – que foi elaborado através de O Inquérito 

Operário de Marx – foi possível coletar as informações da fábrica de calçado com os 
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próprios operários. O questionário foi entregue aos operários e os mesmos tiveram 

uma semana para responder e os devolver. Ele contém questões objetivas e 

dissertativas, para que assim pudessem descrever melhor o local de trabalho, 

questões sanitárias e função desenvolvida. Por conta das diversas perguntas 

objetivas, foi realizada a utilização de gráficos para apresentar alguns dos dados e 

informações coletadas – ainda mais – significantes para a finalidade da pesquisa, 

criando assim uma melhor visualização para compreensão dos resultados obtidos. As 

análises a seguir estão divididas em eixos, assim como o questionário, para que 

facilitasse tanto na resposta, quanto posteriormente para sistematização, portanto, 

cada eixo aborda um conjunto de questões: 

 

Eixo 1 – Condições de trabalho. 

Eixo 2 -  Exploração da força de trabalho. 

Eixo 3 – Salário.  

 

Neste primeiro momento, vamos analisar algumas questões de identificação 

dos operários, para posteriormente analisarmos conforme a descrição dos eixos 

acima, que foram possíveis através do questionário aplicado, como por exemplo, em 

relação ao sexo dos sujeitos da pesquisa, onde participaram oito mulheres e dois 

homens, um dado que já mostra como realmente se dá a divisão na indústria, pois 

são realmente mais mulheres do que homens, por conta de ser um trabalho que é 

visto como “delicado”, que não pode manchar ou borrar, acreditam que as mulheres o 

exerce com mais qualidade. E ainda, tem a questão da parte da costura das botas, 

que conta com um cenário de diversas costureiras industriais e pouquíssimos homens.  

Para a pesquisa foi aplicado dez questionários, identifica-se uma abrangência 

de variadas faixas etárias, vejamos:          
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        Gráfico 1 – Faixa etária. 

 

        Fonte: Questionário elaborado pela autora para fins desta pesquisa (2022). 

 

Como mostra o gráfico 1, a faixa etária dos operários pesquisados se concentra 

mais nas idades que vai de 18 a 29 anos com 40% e de 30 a 39 anos dos pesquisados 

também com 40%. Com isso 10% dos trabalhadores de idade de 40 a 49 anos e a 

mesma percentagem com os trabalhadores com mais de 50 anos. 

Se pode entender, portanto que a indústria não tem limite extremo em relação 

a idades, mas se pode compreender também que pessoas com idade acima de 40 

anos, continuam na fábrica por conta de funções que apenas elas sabem exercer, ou 

seja, a indústria não tem o hábito de ensinar novos operários em determinadas 

atividades, o que pela lógica é um risco que a mesma corre, já que pode ocorrer da 

pessoa que possui a experiência ter que se ausentar do local de trabalho.   

Consideremos agora o resultado do questionamento realizado aos operários 

de quando começaram a trabalhar, segue o gráfico:  
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  Gráfico 2 – Idade em que começou a trabalhar. 

 

             Fonte: Questionário elaborado pela autora para fins desta pesquisa (2022). 

 

Diante do gráfico 2, é possível notar que a maioria dos operários iniciaram no 

trabalho com 18 anos, englobando 40% do resultado, mas logo em seguida temos 

20% para idade de 15 anos. Com o mesmo percentual e que é visto com maior 

preocupação estão as idades de 12 e 14 anos com 10% cada, ou seja, houve maior 

necessidade de começar a trabalhar desde a fase inicial da adolescência. Contando 

também com 10%, está a idade de 16 anos, que na maioria das vezes é a idade em 

que os adolescentes começam a se inserir em programas para trabalhar com cargas 

horárias reduzidas (programas de qualificação profissional) sendo, por exemplo, meio 

período apenas. E ainda um dado de 10%, com início de trabalho aos 27 anos, o que 

provavelmente demonstra, a não necessidade anterior de se inserir no mercado de 

trabalho, ou ainda por não ter conseguido nenhum emprego antes desse período, pois 

o mercado de trabalho tem seus filtros para a contratação do um novo trabalhador, e 

um deles é a experiência profissional na área de contratação.  

Conforme dados acima, onde nos indicam importantes fontes de identificação, 

uma informação que lembra questões muito enraizadas na sociedade, pelo fato do 

trabalho infantil, que mesmo com a lei 8.069 de 1990, que visa a proteção de criança 

e adolescente, ainda é uma luta existente a retirada dos mesmos de trabalho 

irregulares e proibidos. Segundo o estudo da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), através do IBGE, no ano de 2019, se encontrava em condição de 

trabalho infantil cerca de 1,7 milhão de crianças e adolescente, com idade de 5 a 17 

anos no Brasil, isso antes da pandemia da Covid-19.  
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Nota-se que alguns iniciaram mais cedo enquanto outros, um pouco mais tarde. 

O que diferencia o começo são a condição e necessidade de cada um, mas que geram 

consequências, de acordo com professora Ana Lúcia Kassouf, ao analisar dados da 

PNAD, “fica claro que, quanto mais jovem o indivíduo começa a trabalhar, menor é o 

seu salário na fase adulta da vida e essa redução é atribuída, em grande parte, a 

perda dos anos de escolaridade em razão do trabalho na infância” (KASSOUF, 2007). 

Muitos operários se submetem ao trabalho manual e de produção porque não 

tiverem a oportunidade de estudar igual outros indivíduos que tiveram e que por vezes 

são contratados para linha de produção, mas que logo depois já são chamados para 

mudança de cargo, pois possuem o privilégio de escolaridade completa ou até mesmo 

cursos relacionados ao novo cargo, o que leva para maiores chances de elevação 

profissional, aumentando assim, a qualidade de condições de vida.  

 Foi questionado aos operários o tempo em que estavam trabalhando na 

fábrica, segue o resultado:  

  

             Gráfico 3 – Tempo de trabalho na fábrica. 

 

             Fonte: Questionário elaborado pela autora para fins desta pesquisa (2022). 

 

Ao visualizar o gráfico 3, é possível identificar que a maior parte dos operários 

está a menos de um ano na fábrica, com 40%, assim como os que possuem mais de 

um ano, com também 40%. Já os operários com mais de cinco anos na fábrica são 

apenas 10% e os com mais de dez anos, somam também 10%.  

Compreende-se que existem vínculos duradouros na fábrica, já que se 

encontram no dado duas pessoas com bastantes anos efetivos, mas também mostra 
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que é alta a frequência em que novos operários entram, pois quatro dos entrevistados 

possuem menos de um ano de contrato. Isso indica também que existe uma alta 

rotatividade de operários, muitos entram e não se adaptam com o modo de produção 

exigido ou ainda com as determinações impostas de cumprir metas, o que leva a ter 

que realizar novas contratações em um curto período de tempo.  

Foi questionado o local de trabalho dos operários, que resultou em respostas 

diversas, a maioria deles trabalha em linha de produção, mas alguns em máquinas e 

que por isso, não se encontram em si inseridos na mesma linha de produção, alguns 

identificaram que são preparadores, ou seja, se encontram posicionados sob as 

etapas da composição da bota, e como maior exemplo aplicando base e cola para que 

seja realizada a colagem das partes que compõe o produto. Identificado nas 

informações também um empacotador de botas, que fica localizado no final da linha 

de produção, realiza a checagem de numeração e embala a mesma na caixa. Em 

relação ao local de trabalho sob a utilização de máquina, se encontra a blaqueadeira 

(costura), lixadeira, prensa e escova de limpeza.  

Todos os pesquisados entendem que a fábrica possui a um patrão, mas o que 

se sobressaiu em partes, é a falta de conhecimentos básicos, como o número de geral 

de funcionários, já que a fábrica conta com uma integração realizada no início do 

estabelecimento dos contratos, a maioria apontou o número de 300 funcionários, já 

outros 240 ou até mesmo pouco mais de apenas 100 funcionários. Isso mostra que 

pode estar ocorrendo um equívoco na apresentação da fábrica ou até mesmo falta de 

informação das próprias pessoas que as transmite aos operários.  

Outra informação básica da fábrica é para qual mercado ela trabalha, ou seja, 

local, nacional ou exportação, e não diferente da pergunta citada anteriormente, se 

encontra várias respostas distintas, alguns entendem que atendem todas as opções 

citadas, já outros, somente nacional, ou ainda nacional e exportação ou local e 

nacional. Por um lado, vemos que apresentam um conhecimento sobre a fábrica, por 

outro, se identifica que a compreensão não é a mesma, seja pela forma do repasse 

de informação, seja pela própria percepção do operário. Foi ainda apresentado por a 

maioria dos pesquisados que a fábrica possui a supervisão da vigilância sanitária, que 

teve maior evidência durante o período de pandemia.  
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3.2.1 As Condições de Trabalho do Proletariado em Questão  

 

No item a seguir, se encontram projetadas e analisadas as informações/dados 

coletados com a aplicação do questionário referente ao eixo 1 – condições de trabalho, 

já que o questionário se encontra com suas subdivisões por meio de eixos, vamos 

entender o primeiro deles.  

Já citadas no item anterior mesmo de que forma sucinta, as máquinas utilizadas 

pelos operários pesquisados, temos ainda o dado de quantos utilizam máquinas para 

desenvolver seu trabalho e quantos usam apenas a própria mão. Dos pesquisados, 

seis trabalham com a mão, dois com máquinas e ainda, dois operam das duas formas, 

ou seja, hora com a mão, hora com a máquina, visto assim, desenvolve duas funções. 

A fábrica possui muitas máquinas, de acordo com a resposta de todos os operários 

no questionário, mas o que chama atenção é a pergunta que diz respeito se a as 

máquinas possuem proteção para evitar acidentes de trabalho, notemos a resposta 

no gráfico: 

 

            Gráfico 4 – Proteção nas máquinas. 

 

             Fonte: Questionário elaborado pela autora para fins desta pesquisa (2022). 

 

De acordo com o gráfico 4, 60% dos operários afirmam que a fábrica possui 

proteção nas máquinas, mas 40% deles informam que as máquinas não possuem 

proteção para que sejam evitados os acidentes de trabalho.  

Podemos dizer que 40% é um alto resultado, já que todas as máquinas 

deveriam ter proteção para não ocasionar acidentes de trabalho. Qual seria então a 
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justificativa para algumas máquinas não possuírem proteção, e por que essas 

máquinas não foram substituídas por novas, já que a tecnologia se avançou e pode 

certamente oferecer um modelo sem riscos. Ficam novas perguntas no ar, já que 

existem as Normas Regulamentadoras (NRs) – que são disposições complementares 

ao capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo um agrupamento 

de técnicas e instruções que a empresa deve seguir, garantindo a segurança e saúde 

do trabalhador – e que deveriam ser seguidas. A Norma Regulamentadora (NR) de 

n°12 trata da importância da proteção das máquinas nos locais de trabalho.  

De acordo com o Blog Rayflex, a proteção inserida nas máquinas tem como 

finalidade gerar segurança para linha de produção, para assim garantir que a 

realização das atividades não exponha os operários aos riscos. Destacam ainda que 

o Brasil se encontra em quarto lugar na posição de números de acidentes de trabalho, 

ou seja, está entre os maiores no mundo. E ainda, que a Previdência Social aponta 

por ano aproximadamente 700 mil casos de acidentes de trabalho.  

Logo após a pergunta de proteção nas máquinas, foi questionado também aos 

operários se a fábrica possui controle sobre os acidentes de trabalho que ocorrem 

dentro dela e oito deles responderam que sim, já dois indicaram que não, ou seja, 

diante dos dados é possível identificar que não são todas as máquinas que possuem 

proteção, mas que a fábrica procura analisar e subsidiar de alguma forma caso eles 

ocorram em seu interior.  

Os operários apontaram no questionário que a fábrica tem sua divisão interna 

através de setores e a maioria deles indicaram que a mesma conta com 10 setores. 

Diante das respostas junto da quantidade de setores existentes, é possível realizar 

uma caraterização da fábrica, além de entender o dispêndio físico e mental com a 

descrição dos operários a partir das ações necessárias em cada setor para o 

desenvolvimento de suas funções. Realiza a fabricação da sola da bota, montagem 

da mesma, aplicação de cola e com devido cuidado, para que não borre a bota, 

necessário saber a temperatura adequada da máquina para sua utilização, saber a 

quantidade de produtos que foram fabricados, numeração das botas e caixas 

adequadas de cada uma delas e refilagem (processo de finalização).  

Em relação ao desgaste físico, destacam a repetição de trabalho, ter que ficar 

em pé, cheiro forte de produtos e que a maioria deles é químico, o que faz possuir um 

risco ainda maior. Muito pó no interior da fábrica, além do calor também apontado. A 

questão de dores na mão por conta da aplicação manual de cola e base e também 
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dores nas costas, para aqueles que precisam se abaixar constantemente.  

Ao compreender essas respostas, partimos para a questão sanitária da fábrica, 

já que em alguns momentos possuem vinculação ao acarretamento de alguns 

desgastes, ou seja, se os operários não puderem contar com um local de trabalho 

adequado, com as condições mínimas necessárias, se pode entender que muitas da 

deterioração vêm daí. Através da Norma Regulamentadora (NR) de n°24, de 08 de 

junho de 1978, ficaram estabelecidas as condições sanitárias e de conforto nos locais 

de trabalho e nos anos posteriores foram sendo ajustadas conforme o necessário. 

Observemos o gráfico a seguir:  

 

        Gráfico 5 – Condições sanitárias. 

 

        Fonte: Questionário elaborado pela autora para fins desta pesquisa (2022). 

 

Ao observar o gráfico 5, se pode notar que existe uma maior concentração de 

respostas em cada porcentagem, isso ocorre porque cada operário apontou mais de 

uma condição sanitária da fábrica. Assim, 30% apontam o barulho alto, onde alguns 

sinalizaram ser por que das máquinas, já com 25% foi indicado que o local de trabalho 

não tem ventilação. Com 15% cada uma das indicações está o calor e o pó. Em 

relação aos banheiros, 10% dos operários destacam que são sujos. Apenas 5% 

entende que a fábrica atende as normas que são estabelecidas.  

A partir desse dado é possível entender que a maioria dos operários não está 

satisfeito com as condições que se apresentam no interior da fábrica, já que as 

descrições são negativas e com altas porcentagens. Por conta desses fatores 

existentes, ocorre o desgaste e ainda a desmotivação do operário, que por sua vez, 

5%
10%

30%

15%

15%

25%
ATENDE AS NORMAS

BANHEIROS SUJOS

BARULHO ALTO

CALOR

PÓ

SEM VENTILAÇÃO



55 

compreende que não pode contar nem com as condições mínimas sanitárias que a 

fábrica deveria oferecer. De acordo com a engenheira civil Giseli Barbosa Anversa, a 

NR 24 é uma iniciativa positiva, para que se desconstrua a ideia de que locais de 

trabalho são sempre sujos e sem organização, ou seja, “além de promover o bem-

estar dos trabalhadores, as empresas precisam se conscientizar de que organização 

aumenta a lucratividade dos empreendimentos” (ANVERSA, 2019).  

Caso não ocorra o cumprimento das Normas Regulamentadoras (NRs), a 

fábrica arcará com consequências, que segundo o administrador Tomás Lima, são 

inúmeras as responsabilidades, como administrativa, trabalhista, previdenciária, civil, 

tributária e criminal. Assim, “a  NR 28 é a norma que estabelece os critérios adotados 

pela fiscalização, definindo multas e critérios do agente fiscal de segurança no 

trabalho. A NR 28 também permite que o fiscal interdite obras e estabelecimentos” 

(LIMA, 2017).  

Partimos agora para carga horária dos operários, e que apresentaram dados 

iguais, já que todos que participaram da pesquisa trabalham nessa mesma fábrica e 

cumprem a mesma jornada de trabalho. Os operários entram no trabalho às 7 horas 

da manhã e possuem uma hora e meia de almoço. Retornam do almoço às 13 horas 

e a jornada termina às 17:18 da tarde, ou seja, trabalham de segunda à sexta 8 horas 

e 48 minutos por dia.  

Foi questionada também, a quantidade de intervalos que possuem durantes o 

dia, e a resposta também única, consiste apenas no horário de almoço, mas foi 

destacado em pergunta sequente que possuem o café da manhã e que o mesmo não 

é descontado dos operários e por isso, veem como uma forma de benefício. O que 

chama atenção, é que o horário do café é meia hora antes do início da jornada de 

trabalho, ou seja, temos aqui um dado que aponta com clareza a intensificação da 

força de trabalho, já que só podem fazer a pausa para o horário de almoço e não um 

intervalo no horário de trabalho para o café.  

É possível identificar em Félix (2018, p. 5-6) uma abordagem exatamente sobre 

a intensificação existente na sociedade capitalista para gerar acumulação:  

 

Com o desenvolvimento da acumulação da produção capitalista, mais 
se amplia a exploração da força de trabalho e, consequentemente, a 
mais valia extraída. Parte da mais valia extraída pelo capital, ao ser 
adicionado pelo capital global, eleva-se na mesma proporção. A 
produção em sua ampla extensão impulsiona o enriquecimento da 
burguesia, a acumulação se amplia e transforma parte da mais valia 

http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr28.htm
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em capital e renda. As necessidades de acumulação para o capital 
estão acima das necessidades das massas, que necessitam vender 
sua força de trabalho. [...] A burguesia busca intensificar, por meio de 
seu próprio interesse, o processo de exploração e de dominação sobre 
numerosos trabalhadores subordinados ao mercado de trabalho. O 
trabalhador vende sua força de trabalho por um salário que mau 
garante sua sobrevivência, enquanto a grande parte da riqueza por ele 
produzida passa para as mãos da burguesia. 
 

A fábrica, portanto, pode estar utilizando dessa lógica capitalista ao não liberar 

os operários para o intervalo de café da manhã, já que acarretaria na dispersão dos 

mesmos, ao precisar para o trabalho, desligar as máquinas e apenas depois retornar. 

E ainda ficar com a produção parada durante aproximadamente 15 a 20 minutos, que 

para fábrica não é perca de tempo, mas sim de lucro.  

Todos os operários de acordo com as repostas possuem vínculo empregatício 

a partir da CLT, ou seja, a carga horária deles está regulamentada, mas o que mostra 

também que não existe nenhuma flexibilização para intervalos na fábrica.  

A partir da intensificação da força de trabalho, podemos pensar até onde o 

patrão está disposto a ir para que a produção não pare, com isso, vale destacar a 

pergunta onde é questionado se o operário recebe alguma punição caso chegue 

atrasado, não produza muito ou que até mesmo critique algo que está sendo realizado 

na fábrica. Para surpresa ou não, segue o resultado:  

 

                  Gráfico 6 – Punição na fábrica. 

 

       Fonte: Questionário elaborado pela autora para fins desta pesquisa (2022). 

 

O gráfico 6 apresenta que 100% dos operários entendem que a fábrica aplica 
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punição para todos aqueles que não cumprem as normas estabelecidas, não seguem 

as regras e não colaboram para o desenvolvimento da produção.  

Nas descrições das respostas, destacam como maior frequência, a advertência 

como punição, mas também é levantada a questão da ocorrência de demissão caso 

o operário não colabore para alcançar as metas de produção. Desta forma, fica claro 

a repressão presente dentro do local de trabalho.  

Segundo Flávia Daiane Lins (2011), a repressão impede o indivíduo de se 

tornar seu próprio dono, ou seja, o que se sobressai é o medo diante da sociedade, 

pois o que nos é repassado é a necessidade de seguir um padrão e não ser ou agir 

de forma diferente dos demais. Destaca que uma relação que existe a repressão é do 

homem com o trabalho, uma vez que o trabalho não se importa com as necessidades 

apresentadas dos indivíduos e sim “valoriza a aquisição de mais capital e aumento da 

produção de mercadoria, com interesses que difere do indivíduo, portanto, a 

satisfação das necessidades é incompatível com a evolução da sociedade” (LINS, 

2011, p. 25). 

Assim, muitas vezes o operário se encontra alienado diante de tantas 

repressões, que passa a não mais enxergar o que realmente acontece, portanto, se 

sente satisfeito com o que é possível através do seu trabalho e passa a aceitar sem 

fazer questionamentos, para que não sofra consequências posteriores.  

Em relação as alienações, Lessa e Tonet (2008, p. 103) abordam que:  

 

São muito numerosas as alienações provocadas pelo capitalismo. A 
essência de todas elas está na redução dos homens a mera 
mercadoria (força de trabalho). As necessidades humanas são 
subordinadas às da acumulação capitalista [...] a relação entre os 
homens na sociedade capitalista, se torna essencialmente desumana. 
  

O objetivo deveria ser atender as necessidades humanas existentes, mas o que 

ocorre cada vez mais é a produção de atrocidades ainda maiores, o que leva as 

desigualdades sociais que não deixam de existir numa sociedade fundada na 

propriedade privada e que para sua manutenção tem na exploração da força de 

trabalho uma das categorias centrais. 

Para concluir o eixo 1, foi questionado sobre os equipamentos de proteção e 

todos os participantes da pesquisa responderam que os utilizam e descreveram 

alguns deles, como protetor auricular, bota e luva de borracha para determinadas 

funções. Apontaram também que a fábrica fornece os equipamentos e que eles não 
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precisam comprar. Ou seja, aqui temos um aspecto importante que diz respeito a 

condição de trabalho do proletariado, mas isso ao mesmo tempo que protege o 

trabalhador, tem a função de garantir melhores condições para que esse mesmo 

trabalhador possa produzir cada vez mais, em outras palavras, aprofunda-se uma 

categoria central na produção e acumulação de riquezas no capitalismo que será 

objeto de análise a partir do item abaixo, a exploração da força de trabalho.  

 

3.2.1.1 A exploração da força de trabalho como categoria central na produção e 

acumulação de riqueza 

Já nesse item, estão projetadas e analisadas as informações/dados coletados 

com a aplicação do questionário referente ao eixo 2 – exploração da força de trabalho. 

Vejamos então como se deram as respostas a seguir.  

Foi questionado aos operários como ficou a intensidade e duração da jornada 

de trabalho com o desenvolvimento da maquinaria e da produtividade, observemos:      

           

                  Gráfico 7 – Intensidade e jornada de trabalho.  

 

       Fonte: Questionário elaborado pela autora para fins desta pesquisa (2022). 

 

Através do gráfico 7, nota-se que 60% dos operários afirmaram que se manteve 

a intensidade e jornada de trabalho, mas 40% apontaram que obteve sim um aumento 

com a maquinaria.  

Compreende-se que com a introdução cada vez maior de máquinas e com o 
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desenvolvimento e aplicação da tecnologia na produção, é difícil de existir a 

possibilidade de diminuição de intensidade no trabalho, já que o que se busca através 

das máquinas é o aumento da produção. Pode ocorrer – e geralmente ocorre – a 

substituição do operário pela máquina, mas mesmo assim, a máquina precisa de 

alguém para supervisionar e executar em relação ao seu processo de produção, 

portanto, o operário também precisa trabalhar no mesmo ritmo e quantidade de tempo 

que a máquina, ou seja, isto contribui para o processo de exploração da força de 

trabalho.   

De acordo com as autoras Sadi Dal Rosso e Ana Cláudia Moreira Cardoso 

(2015, p. 3) sobre a intensidade diante das máquinas é que: 

  

Máquinas [...] elevam não apenas a produtividade como também a 
intensidade do labor, e se alcança este efeito por meio de duas 
operações, o que explica o caráter sistemático da elevação da 
intensidade no modo de produção capitalista. Primeiramente, as 
máquinas aumentam a velocidade média das atividades 
desempenhadas pelos trabalhadores; depois, reclamam uma nova 
organização do processo de trabalho no chão de fábrica e nos locais 
de trabalho em geral. Assim, um mesmo trabalhador pode ser alocado 
no controle de uma ou de diversas máquinas, simultaneamente.   
 
 

Ou seja, a fábrica faz com que o operário precise intensificar seu trabalho e 

realiza isso por meio das máquinas, desta forma, “intensidade é o esforço efetuado 

pelos trabalhadores para atender aos constrangimentos da organização do trabalho 

durante uma unidade de tempo” (ROSSO; CARDOSO, 2015, p. 6).  

Sobre essa questão, é possível ainda pensar nos operários que perdem seus 

trabalhos por conta da inserção da máquina, e por isso, foi perguntado aos operários 

se sabiam de alguém que já perdeu o emprego porque da máquina e dos dez, dois 

deles responderam que sim, ou seja, muitas vezes a máquina não só traz com ela a 

intensificação do trabalho, mas também o desemprego.  

Diante da produção através de máquinas, é necessário um aperfeiçoamento, 

mas que por vezes, é também necessário para realização de forma manual, portanto, 

foi indagado aos operários se possuíam conhecimento de alguém que já obteve 

aumento de salário por conseguir se aperfeiçoar em alguma função, e a resposta ficou 

meio a meio, ou seja, cinco deles conhece quem conseguiu aumento e cinco deles 

não conhece. Isso significa que os operários adquirem elevação no salário caso 

consigam dominar e com qualidade sua atividade e se é justo ou não com os demais, 
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não importa para o patrão, pois ele está apenas preocupado com a quantidade de 

produção e lucro de sua fábrica. Desta forma, quem conseguir produzir mais, com 

qualidade e agilidade, ganha chances.  

Com isso, cabe aqui destacar o que os operários entendem quando ocorre 

diferenciações nos salários e ao serem questionados se havia muitas variações de 

salários entre os operários, a resposta de todos foi sim, e sequente a essa, pedia-se 

para que apontassem o motivo de acontecer essas diferenças entre eles e assim 

elencaram alguns, como por exemplo: cargos diferentes; por algumas pessoas 

trabalharem melhor do que outras ou por conta da desigualdade; função que possui 

na fábrica; conhecimentos e funções diferenciadas; injustiça e algumas pessoas 

trabalharem com máquinas.  

Essas respostas mostram que os operários, ou pelo menos alguns deles, 

conseguem compreender a forma em que eles como trabalhadores são tratados e 

vistos dentro da fábrica e como se dá por vezes a diferenciação entre eles e ainda que 

quem as determine, não são eles mesmos.  

Diante das variações, é necessário pontuar quem determinam os valores, como 

abordam Lessa e Tonet (2008, p. 101):  

 

O fato de o trabalhador receber sob a forma de salário o que de fato 
vale sua força de trabalho como mercadoria; o fato de o mercado 
estabelecer esse valor e não os patrões em particular, fazem com que 
a relação capital/trabalho não se caracterize como um roubo. O 
trabalhador sabe que, para o sistema capitalista, o seu valor é aquele 
expresso no seu contracheque e que, em outro emprego, ele receberia 
mais ou menos a mesma coisa.  
 

 

Por isso, segundo Lessa e Tonet (2008), os trabalhadores acreditam estar 

diante de uma situação comum com o capitalista, mas não é o que ocorre, já que o 

lucro sempre se eleva e o salário continua o mesmo.  

 

3.2.1.1.1 O salário e sua importância na exploração da força de trabalho 

Não diferente dos anteriores, nesse item temos projetadas e analisadas as 

informações/dados coletados com a aplicação do questionário referente ao eixo 3 – 

salário. Observemos as respostas do último eixo.  
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Por conta de a fábrica produzir calçados, sendo majoritariamente botas, foi 

perguntado aos operários se eles conseguiam comprar os produtos através de seu 

salário ou apenas quando ocorresse alguma promoção e mais uma vez, todos eles 

responderam igual, afirmando que apenas compravam na promoção, em feira 

realizada para os funcionários ou ainda em ponta de estoque, sendo bota com defeito 

ou de segunda linha. Compreende-se, portanto, que os operários não conseguem ter 

acesso aos produtos que eles mesmos produzem, ou seja, o calçado possuir um valor 

elevado, faz com que não seja possível que eles retirem parte de seu salário para 

realizarem a compra. Isso se dá na sociedade capitalista por conta da “redução da 

força de trabalho e a mera mercadoria, e, portanto, pelo desprezo absoluto das 

necessidades humanas” (LESSA; TONET, 2008, p. 71).  

Assim, Lessa e Tonet (2008, p. 90) apontam que diante desse processo:  

 

A contradição essencial do capitalismo está na produção social da 
riqueza e na apropriação privada dessa mesma riqueza, ou seja, a 
produção capitalista apenas é possível se for realizada socialmente, 
mas a sua acumulação só é possível se for feita privadamente. Essa 
contradição faz com que as relações sociais capitalistas sejam 
essencialmente conflituosas. É a luta de todos contra todos pela 
riqueza.  

 

Consequentemente, ocorre porque a produção é social, ou seja, são os 

operários da fábrica quem produz as mercadorias, mas a apropriação da produção 

das mercadorias é realizada de forma privada pelo patrão. Assim, inviabiliza o próprio 

produtor do produto comprar o produto.  

A última pergunta do questionário consistia em saber se o operário acredita que 

seu salário está sendo pago de forma equivalente em relação a função que exerce e 

o tempo de jornada de trabalho ou não, vejamos a resposta:    

 

        

 

 

 

 

 

 



62 

       Gráfico 8 – Salário equivalente as funções realizadas. 

 

Fonte: Questionário elaborado pela autora para fins desta pesquisa (2022).  

 

O gráfico 8 aponta que 80% dos operários não acham que seu salário seja 

equivalente, diante das funções que realizam e apenas 20% deles, acreditam que o 

salário corresponde sim às atividades desenvolvidas na fábrica.  

Entende-se que a maioria dos operários sabe que não são bem pagos, pois 

pelo tanto que trabalham deveriam ser mais remunerados, mas isso não ocorre, pois, 

enquanto o patrão mais enriquece menos o operário ganha. Uma descrição realizada 

nessa pergunta por uma operária e que pode ser levada em consideração, diz assim 

“comparado meu salário ao de outras pessoas, sim, mas tirando essa comparação, 

acho que deveria ser mais, um funcionário prestativo e que sabe várias funções, as 

cumpre e ainda ajuda outros operários quando precisa, merece mais” (OPERÁRIA 

ANÔNIMA, 2022).  

Esse argumento, não só afirma que muitos operários possuem o conhecimento 

sobre o sistema em que vivemos, mas também que aceitam essa forma de trabalho 

porque não existe outra, sem ser desigual, precisam se submeter a esses empregos 

para conseguirem manter sua subsistência, mesmo que com os mínimos possíveis.  

Portanto, “o salário expressa o quanto custa, para o sistema capitalista, a 

reprodução da força de trabalho, mas não expressa as reais necessidades humanas 

de quem está exercendo a função assalariada” (LESSA; TONET, 2008, p. 99). E se 

formos pensar na importância do salário? A partir da exploração da força de trabalho, 

o salário é uma parte que é pago ao operário sendo parte da quantidade de força de 

trabalho vendida.  

É preciso ainda, entender a lógica do trabalho para compreender o salário, 
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assim “para ser vendido no mercado como mercadoria, o trabalho teria, ao menos, de 

existir antes de ser vendido, mas se o trabalhador pudesse dar ao trabalho uma 

existência independente, o que ele venderia seria uma mercadoria, e não trabalho” 

(MARX, 2011, p. 401). Ou seja, o que o trabalhador vende ao capitalista não é 

exatamente trabalho e sim é a força de trabalho, pois é com a exploração da força de 

trabalho que é gerada a riqueza que logo é apropriada pelo capitalista. 

A partir deste ponto, é possível identificar em Marx (2011, p. 403) que:  

 

Dado que o valor do trabalho é apenas uma expressão irracional para 
o valor da força de trabalho, conclui-se, evidentemente, que o valor do 
trabalho tem de ser sempre menor que seu produto de valor, pois o 
capitalista sempre faz a força de trabalho funcionar por mais tempo do 
que o necessário para a produção do valor desta última.  

 

Com isso, o valor pago ao operário se resulta em um determinado salário, se 

pode então observar como ele realmente se dá diante da lógica capitalista através de 

Marx (2011, p. 403): 

 

A forma-salário extingue, portanto, todo vestígio da divisão da jornada 
de trabalho em trabalho necessário e mais-trabalho, em trabalho pago 
e trabalho não pago. Todo trabalho aparece como pago. No trabalho 
assalariado, [...] mesmo o mais-trabalho ou trabalho não pago aparece 
como trabalho pago. Compreende-se, assim, a importância decisiva 
da transformação do valor e do preço da força de trabalho na forma-
salário ou em valor e preço do próprio trabalho.  

 

No sistema capitalista, portanto, se passa a ideia ao trabalhador de pagamento 

para toda jornada de trabalho realizada, contudo não é o que de fato ocorre, já que 

não seriam necessárias tantas horas de trabalho para obter o salário. As horas que 

se excedem ao salário já pré-estabelecido não são pagas aos operários, quem as 

possui como mais-valia por meio da exploração da força de trabalho é o capitalista. 

Exemplo: se o operário trabalha 8 horas diárias, o que ele produziu numa parte dessas 

horas já paga seu salário, a sua produção nas demais horas correspondem a mais-

valia.  

Em relação a mais-valia, Marx (2011, p. 455) aborda que:  

 

A lei da produção capitalista, que subjaz à pretensa “lei natural da 
população”, resulta simplesmente nisto: a relação entre capital, 
acumulação e taxa salarial não é nada mais que a relação entre o 
trabalho não pago, transformado em capital, e o trabalho adicional, 
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requerido para pôr em movimento o capital adicional. Não se trata, 
portanto, de modo nenhum de uma relação de duas grandezas entre 
si independentes [...], mas antes, em última instância, da relação entre 
os trabalhos não pago e pago da mesma população trabalhadora.  

 

Portanto, o trabalho realizado pelos operários e que não são pagos a eles, se 

transformam em capital para o capitalista, que consegue assim investir mais e, 

portanto, lucrar em cima do valor que deveria ser repassado para quem produziu e 

deveria receber o equivalente ao total de horas trabalhadas. Mas aqui se trata do 

modo de produção capitalista onde a produção é social (entre o conjunto de 

trabalhadores) e a apropriação da produção se dá de forma privada (pelo burguês).  

O capitalista ganha então duas vezes através do mesmo operário, pois ele produz o 

produto (que logo se torna mercadoria e passa a ser vendida no mercado) e quem fica 

com o lucro é o capitalista e ainda, fica também com as horas que o mesmo operário 

realiza e que se excedem.  

De acordo com Marx (2011, p. 453):  

 

A força de trabalho só é vendável na medida em que conserva os 
meios de produção como capital, reproduz seu próprio valor como 
capital e fornece uma fonte de capital adicional em trabalho não pago. 
Portanto, as condições de sua venda, sejam elas favoráveis ao 
trabalhador em maior ou menor medida, incluem a necessidade de sua 
contínua revenda e a constante reprodução ampliada da riqueza como 
capital.  

 

Assim, “a acumulação de capital em seu processo é inversamente proporcional 

ao crescimento dos salários, ou seja, se o salário aumenta, não há lucro para o capital, 

e se o salário diminui aumenta a acumulação” (FÉLIX, 2018, p. 6). Desta forma se 

compreende que o salário impacta de forma direta no lucro ou perca de capital e com 

isso, o salário que por hora parece ser importante apenas para o operário, também é 

uma grande preocupação para o capitalista, já que interfere diretamente em sua 

acumulação, pois é o salário o meio para comprar e logo explorar a força de trabalho.    

Félix (2018) aborda que a acumulação aumenta a partir do trabalho social e 

ainda acarreta em uma elevação de capital global e com isso, se amplia a expansão 

das forças produtivas, mas também cai o número de trabalhadores na produção. No 

entanto, destaca o trabalho incorporado, onde apenas alguns trabalhadores realizam 

o trabalho de vários, o que leva então a uma elevação das forças produtivas e produz 

uma acumulação ainda mais progressiva. Então, “a elevação dos salários não se dá 
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mediante acumulo de riquezas, mas é o desenvolvimento da acumulação do capital o 

percursor do desenvolvimento das forças produtivas” (FÉLIX, 2018, p. 6).  

Sobre o preço pago pela força de trabalho ou ainda o denominado salário, Netto 

e Braz (2006, p. 103) destacam que:  

 

[...] o capitalista, em face da força de trabalho, exiba o mesmo 
comportamento que tem diante das outras mercadorias: quer comprá-
la pelo preço mais baixo possível – e, se puder, pagará um preço 
inferior ao seu valor. Entretanto, se o fizer, ao cabo de algum tempo 
terminará por privar a força de trabalho de condições de se reproduzir, 
matando a galinha que lhe proporciona ovos de ouro; por isso mesmo, 
salvo situações excepcionais, o capitalista é obrigado a comprar a 
força de trabalho pelo seu valor efetivo. De qualquer forma, o preço da 
força de trabalho (como o das outras mercadorias) também flutua, 
podendo estar acima ou abaixo do seu valor.  

 

Quanto mais se acumula o capitalista, consequentemente, se eleva também a 

realização das forças produtivas e a exploração da força de trabalho do operário, já 

que o burguês está em busca de trabalhadores para produzir, mas que antes de tudo 

consiga oferecer altos lucros e sem prejudicar a produção. Buscam então, aqueles 

que não questionam a lei já estabelecida no mercado de como funciona a questão 

trabalho e salário. Assim, “é na fixação do preço da força de trabalho que mais 

imediatamente vem à tona o antagonismo entre os interesses do capitalista e os dos 

trabalhadores” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 103).  

Por fim, é importante ressaltar a relação do salário com a exploração da força 

de trabalho que foi possível constatar a partir da pesquisa de campo realizada e com 

o suporte teórico, inclusive de clássicos do marxismo, com destaque para o próprio 

Marx para analisar essa relação e com isso demonstrar que a exploração da força de 

trabalho é uma categoria, não apenas importante, mas definitivamente decisiva para 

a produção de riquezas e logo, acumulação de capital.   

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto objeto de pesquisa: “analisar as condições de trabalho da classe 

operária com ênfase na exploração da força de trabalho de uma fábrica de calçados 

no município de Rolândia/PR”, o trabalho realizado se deu em dois capítulos e como 

referência para nos guiar, identificamos os objetivos específicos, que foram: verificar 
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as condições de trabalho da classe operária a partir da categoria exploração da força 

de trabalho; identificar às condições de trabalho do proletariado de uma fábrica de 

calçados de Rolândia/PR e examinar as manifestações da exploração da força de 

trabalho numa fábrica do município de Rolândia/PR.  

Diante do processo de elaboração, foi possível contemplar os objetivos 

específicos delimitados, já que no primeiro capítulo foram apresentadas as condições 

de trabalho do proletariado dentro do capitalismo, além da discussão histórica das 

condições de trabalho sob as fases que englobam o capitalismo e consequências 

ocorridas com o Neoliberalismo. E no segundo capítulo, contemplamos os dois últimos 

objetivos, mas primeiro fez-se uma breve contextualização do município de Rolândia, 

pois é o local onde está inserida a fábrica em que ocorre a pesquisa de campo. No 

capítulo contém as análises dos dados e informações que foram coletadas por meio 

do questionário elaborado para esta pesquisa, sendo possível observar as condições 

de trabalho dos proletariados e vincular a teoria antes tradada no trabalho, com a 

prática vivenciada pelos operários, possibilitando a elaboração de gráficos para expor 

alguns dos dados mais alarmantes das respostas coletadas que abordam os fatos 

existentes na contemporaneidade, aprofundando as demonstrações de exploração da 

força de trabalho dos operários da fábrica.  

Todo o interesse desta pesquisa se deu a partir de abordagens sobre 

capitalismo, exploração da força de trabalho e condições de trabalho, que foram 

discutidas na academia, mas embora esse seja o ponto de partida, o que a determinou 

que fosse realizada, foi a minha experiência dentro da fábrica de calçados em questão. 

Estar inserida em um local onde tudo que se aborda na teoria é então vivenciado na 

prática, faz com que a cada instante algo novo seja acionado em você para responder 

tal inquietação. 

Entender que talvez eu possuísse um conhecimento maior de compreensão do 

modo de produção capitalista do que os demais operários que trabalhavam comigo, 

me fez pensar a importância de eles também adquirirem esse conhecimento. Não que 

o objetivo para eles apreenderem, seja para saírem reivindicando direitos, lutando 

como nunca fizera antes, mas sim, saber de seus direitos e como se dá a lógica desse 

sistema em que vivemos, para que seja possível se defender e não ser enganado por 

um patrão. Desta forma, é possível identificar pelos dados que a maioria dos sujeitos 

da pesquisa compreende onde estão inseridos, mas que por vezes, não possuem os 

conhecimentos necessários para realizar um embate adequado com o patrão quando 
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são ameaçados ou algo assim, pois desconhecem de leis ou normas que são 

estabelecidas.  

Pode-se identificar ainda, que o fato onde oito dos dez operários responderam 

que não recebem um salário equivalente as funções que realizam, determina que 

sabem que sua força de trabalho deveria valer mais, mas quem controla esse valor é 

o mercado. Portanto, o resultado que foi obtido por meio da pesquisa permite novos 

conhecimentos tanto para os sujeitos da pesquisa quanto para quem a elaborou, 

possibilitando compreender questões que antes eram desconhecidas. 

Diante dos apontamentos realizados pelos operários em relação às máquinas, 

se pode concluir que, por conta de a fábrica possuir muitas máquinas, deveriam dispor 

também de segurança em todas elas, já que estamos em um mundo altamente 

tecnológico e com o desenvolvimento avançado, inclusive no quesito indústria. Mas 

não é isso que ocorre, como demonstramos em um dos gráficos, 40% dos operários 

apontam a não existência de proteção nas máquinas, o que é um risco para quem 

exerce funções sob o manuseio de uma máquina.  

Outro dado importante diz respeito a dez operários ter apontado que a fábrica 

aplica punição para aqueles que não colaboram com as metas ou que chegam 

atrasados, essas se dão por meio de advertência ou até mesmo demissões. Através 

disso o operário se vê fortemente ameaçado.  

As condições sanitárias da fábrica não se encontram adequadas, segundo as 

informações dos próprios operários, onde elencam diversos fatores contrários do que 

seriam os adequados para compor a estrutura interna da fábrica. Entende-se, 

portanto, que o patrão não se encontra preocupado com o bem-estar dos funcionários, 

já que são tantos os elementos desfavoráveis contemplados em um só ambiente como 

expomos e analisamos a partir de gráficos anteriormente.  

É importante destacar que de acordo com a pesquisa, 40% dos operários, 

afirmam que aumentaram a intensidade e jornada de trabalho com o desenvolvimento 

das máquinas. Isso mostra a intensificação e exploração da força de trabalho, pois 

mesmo que as máquinas sejam introduzidas em uma fábrica para aumentar a 

produção, não deveriam realizar a mesma atribuição ao operário, que passa então a 

aplicar ainda mais energia em seu trabalho, como física e mental, já que precisa 

acompanhar a máquina ou ocorre o aumento do desemprego com a substituição do 

trabalho vivo (força de trabalho) por trabalho morto (máquina).  
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Embora não sendo foco da pesquisa em questão, ainda é importante ressaltar 

um aspecto relevante quanto a pesquisa de campo, uma grande diferença em relação 

ao sexo majoritário que compõe a fábrica, sendo o feminino, que teve destaque no 

questionário, compondo oito dos dez aplicados. Por conta de a fábrica produzir 

calçados, são necessárias pessoas para costura-los e esse campo, majoritariamente 

é composto por mulheres, ou seja, mesmo que não seja a discussão aqui pautada, 

sempre será uma questão também primordial, já que envolve tantas lacunas em nossa 

sociedade, seja aqui por salário ou por função que ocupa, mas está presente e precisa 

também ser colocada em pauta. A não contratação de homens ou mulheres se dá, 

pois, os trabalhos são por vezes pré-estabelecidos e direcionados antes mesmo de 

saber quem se daria melhor em uma determinada função, o que leva a não 

contratação e que poderia ser pessoas qualificadas para tal.  

Diante da relação do salário como “mediação” para a realização da exploração 

da força de trabalho, compreende-se que o salário como parte do trabalho pago ao 

operário, acaba sendo também o que intensifica a exploração da força de trabalho, 

pois o salário pago consiste na relação de comprar e venda de uma mercadoria (a 

força de trabalho) e o capitalista que lucra e gera ainda mais riquezas em cima das 

horas de trabalho do conjunto da classe operária. Desta forma, não há mudança para 

a lógica do sistema, já que se os salários aumentarem os burgueses reduz sua 

margem de lucros, mas se os salários continuarem sempre menores em relação ao 

valor que deveriam ser os lucros tende a se acentuarem para a burguesia, ou seja, o 

proletariado dentro deste modo de produção sempre trabalhará de forma intensa e 

gerando riquezas, mas sem poder usufruir delas.  

Conclui-se ainda que, não se analisa aqui a via de um equívoco em relação a 

ilegalidade do modo capitalista de produção, pois ocorre a compra e venda da força 

de trabalho e com isso a sua exploração é legalizado pelo Estado com um aparato de 

legislações trabalhistas. Mas, a partir disso é preciso entender como funciona o modo 

de produção capitalista, inclusive na contemporaneidade, pois para realizar a crítica é 

preciso compreendê-lo.  

O trabalho de TCC realizado é importante, pois se colocou no campo da 

investigação de questões centrais na produção e reprodução do capitalismo, ou seja, 

a exploração da força de trabalho e com isso questões relacionadas ao salário e 

condições de trabalho.  
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É necessário ampliar o campo das ideias, vincular as possibilidades e ainda 

buscar executa-las de uma forma que transforme, mas não apenas você como 

pesquisador e sim o todo que envolve a sua pesquisa. Penso que por um lado existem 

diversas questões para serem abordadas a partir desse trabalho, portanto aqui se 

conclui um ciclo que diz respeito a graduação e acreditamos ter atingido os objetivos 

da pesquisa, mas por outro, como o processo da pesquisa é continuo, é possível em 

um próximo trabalho acadêmico, dar continuidade para aprofundar a pesquisa 

realizada nesse TCC.  
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APÊNDICE A 
Questionário elaborado para pesquisa 

 
IDENTIFICAÇÃO  
Sexo: ( ) Feminino                 Idade: ( ) entre 18 a 29 anos ( ) entre 40 a 49 anos  
          ( ) Masculino                           ( ) entre 30 a 39 anos ( ) acima de 50 anos  
 
Quantas pessoas compõe sua família, contando com você? __________ 
Descreva o grau de parentesco: ________________________________  
Todos/as trabalham: ( ) SIM ( ) NÃO  
Com quantos anos você começou trabalhar?  _____________________  
Quanto tempo que trabalha na empresa atual:  
( ) menos de um ano   ( ) mais de um ano  
( ) mais de cinco anos ( ) mais de dez anos  
 
LOCAL DE TRABALHO  
1 – Em que você trabalha?  
2 – A fábrica em que você trabalha pertence a um patrão ou ao Estado?  
3 – Quantos funcionários a fábrica possui?  
4 – Essa fábrica, trabalha exclusivamente para o mercado local, para o mercado 
nacional ou para a exportação?  
5 – Existe alguma autoridade municipal ou governamental que supervisione as 
condições sanitárias da fábrica? ( ) SIM ( ) Não  
Se sim, qual?  
 

1) CONDIÇÕES DE TRABALHO 
  

1 – Você trabalha somente com a mão ou com a ajuda de alguma máquina?  
( ) MÃO ( ) MÁQUINA  
Se utiliza máquina, qual?  
2 – Como se dá a divisão interna de trabalho na fábrica que trabalha?  
3 – Quantos setores tem essa fábrica? Descreva o setor em que você trabalha, com 
informações sobre os aspectos técnicos e esforços físicos que são necessários para 
desenvolver sua atividade. Além de citar se causam efeitos em relação a sua saúde. 
4 – Descreva como são as condições sanitárias da fábrica, como por exemplo, 
temperatura, ventilação, saída de emergência, banheiro, limpeza, barulho de 
máquinas, pó, entre outros.  
5 – A fábrica possui muitas máquinas? (  ) SIM   (  ) NÃO  
6 – As máquinas tem proteção para evitar acidentes? (  ) SIM  (  ) NÃO 
7 – Sabe se a empresa dispõe de um controle sobre acidentes de trabalho?  
(  ) SIM  (  ) NÃO  
8 – Caso reconheça medidas de segurança adotadas pela empresa, destaque-as.  
9 – Quantas horas você trabalha por dia? E quais dias da semana?  
10 – A que horas começa sua jornada de trabalho?  
11 – Quantas horas têm de almoço?  
12 – Que horas você retorna do almoço?  
13 – E que horas termina o dia de trabalho?  
14 – Ocorre alguma punição com o operário que não chega no horário, que não produz 
muito, que critica, entre outros? (  ) SIM (  ) NÃO  
Se sim, descreva a punição. 
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15 – Quantos intervalos você tem durante sua jornada de trabalho? (Café, almoço, 
etc.) 
16 – Quanto tempo demora para chegar da sua casa até a empresa?  
17 – Qual seu vínculo empregatício? Estatutário (  ) CLT (  ) Temporário (  )  
18 – Você utiliza equipamentos de proteção? (  ) SIM  (  ) NÃO 
Se sim, quais?  
A empresa oferta ou você precisa comprar? (  ) OFERTA  (  ) COMPRO  
19 – Existe sindicato em seu trabalho? (  ) SIM  (  ) NÃO 
Se sim, você é sindicalizado? (  ) SIM  (  ) NÃO 
 

1.1) EXPLORAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO 

20 – Sabe se existe muita variação entre os salários dos operários? (  ) SIM  (  ) NÃO 
Se sim, por que acha que isso ocorre? 
21 – Com o desenvolvimento da maquinaria e da produtividade do trabalho, 
aumentaram ou diminuíram a intensidade e a duração da jornada de trabalho? 
(  ) AUMENTOU  (  ) DIMINUIU (  ) MANTEVE 
22 – Conhece algum caso de aumento de salário por aperfeiçoamento da produção? 
(  ) SIM  (  ) NÃO 
23 – Conhece alguém que perdeu o emprego porque teve a introdução da máquina?  
(  ) SIM  (  ) NÃO 
 

1.2) SALÁRIO 

24 – Você consegue com o seu salário comprar o produto que fabrica, ou compra 
apenas quando há uma promoção para adquiri-lo? Descreva como seria essa 
promoção.  
25 – Seu salário é pago em dinheiro ou de outra forma? (  ) DINHEIRO  (  ) OUTRO 
Se outro, qual?  
26 – A empresa oferece algum benefício? (  ) SIM  (  ) NÃO  
Se sim, quais?  
27 – Você realiza horas extras? (  ) SIM  (  ) NÃO 
Se sim, como essas horas são pagas? 
28 – Você acredita que pela função que realiza e quantidade da sua jornada de 
trabalho seu salário está sendo pago de forma equivalente? (  ) SIM (  ) NÃO 
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ANEXO A 
O inquérito operário 

Karl Marx 
20 de abril de 1880 

I 

1. Em que trabalhas? 

2. A fábrica onde trabalhas pertence a um capitalista ou a uma 
sociedade por ações? Dá os nomes dos patrões ou dos diretores da 
companhia. 

3. Número de pessoas que trabalham na tua fábrica. 

4. Idade e sexo dessas pessoas. 

5. Com que idade mínima começa a trabalhar os jovens 
(rapazes e raparigas)? 

6. Número de vigilantes e contramestres e de outros 
empregados que não sejam assalariados ordinários. 

7. Há aprendizes? Quantos? 

8. Além dos operários que trabalham normal e regularmente, 
há outros que só trabalham em períodos determinados? 

9. A tua fábrica trabalha exclusiva ou fundamentalmente para 
o mercado local, para o mercado nacional ou para a exportação? 

10. A fábrica está situada no campo ou na cidade? Indica o 
nome exato do lugar. 

11. Se a fábrica está situada no campo, chega-te para viver o 
que ganhas no trabalho industrial, ou precisas de combiná-lo com 
o trabalho agrícola? 

12. Trabalhas à mão ou com a ajuda de uma máquina? 

13. Dá detalhes sobre a divisão do trabalho na tua fábrica. 

14. Utiliza-se a força do vapor? 

15. Número de oficinas em que se dividem os distintos sectores 
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da fábrica. Descreve o sector especial em que trabalhas, com 
informação não só sobre os aspectos técnicos mas também sobre 
a tensão muscular e nervosa que implicam e sobre os efeitos gerais 
do trabalho na saúde dos operários. 

16. Descreva-nos as condições sanitárias da oficina, número de 
salas, espaço atribuído a cada operário; ventilação; temperatura, 
o branqueado das paredes, dos lavabos, limpeza geral; ruído das 
máquinas, pó, humidade, etc. 

17. Existe alguma supervisão municipal ou governamental 
sobre as condições sanitárias das oficinas? 

18. Há na tua fábrica gases nocivos que provoquem doenças 
específicas entre os operários? 

19. Existe uma acumulação excessiva de máquinas nas 
oficinas? 

20. Existe alguma proteção nas máquinas, nos sistemas de 
transmissão e nos motores para evitar os acidentes? 

21. Enumera os acidentes de que tiveste conhecimento pessoal. 

22. Se trabalhares numa mina, enumere as medidas 
preventivas adoptadas pelo patrão para assegurar uma ventilação 
adequada e impedir explosões ou outros acidentes perigosos. 

23. Se trabalhares na indústria química, na metalurgia ou em 
qualquer outro ramo particularmente perigoso enumera as medidas 
de segurança adoptadas pelo teu patrão. 

24. Como está iluminada a tua fábrica (gás, parafina, etc.)? 

25 Em caso de incêndio existem suficientes saídas de 
emergência? 

26. Em caso de acidente, fica o teu patrão obrigado, por lei, a 
pagar uma indenização ao operário ou à sua família? 

27. Se não está obrigado, já pagou alguma indenização aos que 
sofrem algum acidente enquanto trabalham para o enriquecerem? 

28. Existe algum serviço médico na tua fábrica? 
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29. Se trabalhares em casa, descreva as condições da divisão 
de trabalho. Utilizas ferramentas ou máquinas pequenas? Os filhos 
ou outras pessoas (adultos ou crianças, homens ou mulheres) 
ajudam-te? Trabalhas para clientes individuais ou para um 
empreiteiro? Tratas diretamente com este ou com intermediário? 

II 

30. Número de horas que trabalhas cada dia, e dias de trabalho 
da semana. 

31. Dias de festa durante o ano. 

32. Quantas interrupções fazem durante as horas de trabalho? 

33. Comes com intervalos regulares ou de maneira irregular? 
Comes na própria fábrica ou num outro lugar? 

34. Trabalhas durante as horas destinadas às refeições? 

35. Se se utiliza a força do vapor, quando se põe em marcha e 
quando se desliga? 

36. Há trabalho noturno? 

37. Quantas horas trabalham as crianças e os menores de 
dezesseis anos? 

38. Há turnos de criança e jovens que se substituem durante as 
horas de trabalho? 

39. O Governo ou a municipalidade fazem aplicar as leis sobre 
o trabalho infantil? O patrão respeita-as? 

40. Existem escolas para as crianças e jovens que trabalham na 
tua fábrica? Se existe qual o seu horário? Quem as dirige? O que 
se ensina nelas? 

41. Quando o trabalho é contínuo, dia e noite, como se 
organizam os turnos? 

42. Qual é o incremento normal das horas de trabalho durante 
os períodos de grande atividade industrial? 
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43. As máquinas são limpas por operários especialmente 
dedicados a esta tarefa ou são-no gratuitamente pelos próprios 
operários que as fazem funcionarem durante as bons de trabalho? 

44. Como se regula e castiga o facto de chegar tarde ao 
trabalho? A que horas começa o dia de trabalho e a que horas 
recomeça após a refeição? 

45. De quanto tempo necessitas para chegar ao trabalho e para 
regressar a casa? 

III 

46. Que tipo de contrato de trabalho te liga ao teu patrão? 
Diário, semanal, mensal, etc.? 

47. Quais as condições do pré-aviso, por teu lado ou por lado 
do patrão? 

48. Se se quebra o contrato, que castigo se impõe ao patrão 
em caso de ser ele o culpado? 

49. E se a culpa é do operário, que castigo lhe é imposto? 

50. Se há aprendizes quais os termos do seu contrato? 

51. O teu trabalho é regular ou irregular? 

52. No teu ramo, o teu trabalho é por temporadas ou mantêm, 
mais ou menos, o mesmo nível durante todo o ano, em épocas 
normais? Se for temporário, de que vives enquanto não trabalhas? 

53. Pagam-te segundo o tempo de trabalho ou à tarefa? 

54. Se te pagam segundo o tempo, é por horas ou por dias 
inteiros de trabalho? 

55. Há algum pagamento adicionai pelo trabalho extra? A 
quanto monta? 

56. Se te pagam por tarefa, qual é a tarifa? Se estiveres numa 
indústria em que o trabalho se mede pela quantidade ou peso, 
como acontece nas minas, o patrão ou os seus representantes 
costumam cometer fraudes para te roubarem uma parte do que 
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ganhaste? 

57. Se te pagam por tarefa, utilizam como pretexto a qualidade 
do artigo para reduzirem, fraudulentamente, o teu salário? 

58. Se te pagam à tareia ou à hora, em que dia recebes? Ou, 
dito de outra maneira; quanto dura o crédito que abres ao teu 
patrão antes de receberes o preço do trabalho realizado? Cobras 
no final da semana, do mês, etc.? 

59. O período de pagamento dos teus salários obriga-te a 
recorrer ao usurário, pagando um juro elevado e privando-te, 
assim, de coisas de que necessitas, ou a contrair dívidas com o 
lojista e a converteres-te em sua vítima pelo facto de lhe deveres 
dinheiro? Conheces algum caso em que os operários tenham 
perdido os seus salários devido à falência dos patrões? 

60. É o patrão, diretamente, ou os seus intermediários 
(subcontratantes, etc.) quem paga os salários? 

61. Se forem os subcontratantes ou outros intermediários que 
os pagam, quais os termos do teu contrato? 

62. Qual a média diária e semanal do teu salário em dinheiro? 

63. Que salários auferem as mulheres e as crianças que 
trabalham na tua fábrica? 

64. Qual o salário mais alto na tua fábrica durante o mês 
passado? 

65. Qual foi a tarifa mais elevada do salário por tarefa? 

66. Qual foi o teu salário durante o mesmo período? Se tens 
família, quais foram os salários da tua mulher e dos teus filhos? 

67. Se vives numa casa que o patrão te arrendou, quais são as 
condições? Reduz a renda do teu salário? 

68. Quais são os preços dos artigos de primeira necessidade 
como: 

a. Rendas de casa; 

b. Condições de arrendamento; 
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c. Número de divisões, número de habitantes, reparações e 
seguros, compra e conservação dos móveis, aquecimento, luz, 

água; 
d. Alimentação: pão, carne, legumes, batatas, etc., leite, ovos, 

peixe, manteiga, azeite, banha, açúcar, sal, especiarias, café, 
chicória, cerveja, cidra, vinho, etc., tabaco; 

e. Roupa para os pais e filhos, lavagem da roupa, higiene pessoal, 
banhos, sabão, etc.; 

f. Despesas diversas: correios, juros dos empréstimos, escola dos 

filhos ou gastos com as despesas de aprendizagem de um ofício, 
jornais e livros, quotas das sociedades recreativas ou contribuições 

para as greves, para as cooperativas e sociedades de defesa; 
g. Despesas causadas pelo teu trabalho, se as há; 

h. Impostos 

69. Tenta estabelecer uma relação das receitas e despesas 
semanais e anuais tuas e da tua família. 

70. Comprovaste pessoalmente uma maior elevação dos preços 
dos artigos de primeira necessidade (como os alimentos e o 
alojamento) do que dos salários? 

71. Flutuações que conheças dos índices de salários? 

72. Redução de salários durante 0s períodos de estagnação e 
de crises industriais. 

73. Aumentos de salários durante os chamados períodos de 
prosperidade. 

74. Indica as interrupções do trabalho devidas a alterações de 
hábitos e a crises particulares e gerais. Explica as tuas experiências 
pessoais de suspensão forçada do trabalho. 

75. Compara o preço do artigo que produzes ou dos serviços 
que prestas com o preço do teu trabalho. 

76. Cita algum caso que conheças de operários despedidos pela 
introdução de máquinas ou outros aperfeiçoamentos. 

77. Com o desenvolvimento da maquinaria e da produtividade 
do trabalho, aumentaram ou diminuíram a intensidade e a duração 
do trabalho? 

78. Conheces algum caso de aumento de salários devido ao 
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aperfeiçoamento da produção? 

79. Conheces algum trabalhador que se tenha podido retirar 
aos 50 anos e que possa viver com o dinheiro ganho como 
assalariado? 

80. No teu ramo, quantos anos pode trabalhar um operário de 
saúde normal? 

IV 

81. Existem organizações de defesa no teu ramo? Como estão 
dirigidas? Envia os seus estatutos e regulamentos. 

82. Quantas greves houve no teu ramo durante a tua vida de 
trabalhador? 

83. Quanto tempo durou estas greves? 

84. Foram gerais ou parciais? 

85. Foram para exigir um aumento de salários ou para se 
opuser a uma redução salarial? Referem-se à duração do dia de 
trabalho ou devia-se a qualquer outro fator? 

86. Que resultados se conseguiram? 

87. O que pensas da atividade dos Prud’hommes?(3) (árbitros). 

88. Fizeram, no vosso ramo, greves de solidariedade com os 
operários de outros ramos? 

89. Descreve as regras e os castigos instituídos pelo teu patrão 
para controlar os seus assalariados. 

90. Houve coligações de patrões para reduzirem os salários, 
incrementar as horas de trabalho, impedir as greves e, em geral, 
para imporem a sua vontade? 

91. Conheces algum caso em que o Governo tenha posto as 
forças do Estado à disposição dos patrões contra os operários? 

92. Conheces algum caso em que o Governo tenha intervindo 
para proteger os operários contra as exações dos patrões e suas 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1880/04/20.htm#tr1
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coligações ilegais? 

93. O Governo aplica a atual legislação do trabalho contra os 
seus patrões? Os inspetores cumprem o seu dever 
conscientemente? 

94. Existe na tua fábrica ou no teu ramo alguma sociedade 
mútua para os casos de acidente, doença, morte, incapacidade 
temporária para o trabalho, velhice. etc.? Envia os respectivos 
estatutos e regulamentos. 

95. A adesão a estas sociedades é voluntária ou obrigatória? Os 
seus fundos estão controlados unicamente pelos operários? 

96. Se as quotas são obrigatórias e estão controladas pelos 
patrões deduzem-se dos salários? Se paga juros por essas quotas? 
São devolvidas ao operário quando cessa o seu trabalho ou é 
despedido? Conheces algum caso em que os operários tenham 
beneficiado dos chamados fundos de aposentação, controlados 
pelos patrões, mas cujo capital vem dos salários dos operários? 

97. Há sociedades cooperativas no vosso ramo? Como estão 
dirigidas? Utilizam trabalhadores exteriores à sociedade, tal como 
os capitalistas? Envia os estatutos e regulamentos respectivos. 

98. No teu ramo há fábricas em que os operários sejam 
remunerados em parte com o salário e em parte com a chamada 
participação nos lucros? Compara as remunerações recebidas por 
estes operários com as dos operários das fábricas onde não existe 
a chamada participação nos lucros. Que obrigações têm os 
operários submetidos a este sistema? Podem fazer greves? Ou só 
se lhes permite serem os humildes servidores dos seus amos? 

99. Qual é a condição geral, física, intelectual e moral dos 
operários (homens e mulheres que trabalham no teu ramo?). 

100. Observações gerais. 


